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APRESENTAÇÃO 

A Jornada de Iniciação Científica e de Extensão promovida pelo Centro Universitário 

Católica do Tocantins – UniCatólica, é organizada anualmente pela Pró-reitoria Acadêmica, 

por meio do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE, com o objetivo de 

divulgar a produção técnico-científica da comunidade acadêmica e as práticas de aplicação 

do conhecimento na sociedade como atividade de extensão. Promove, portanto, o 

envolvimento dos acadêmicos com a prática da pesquisa e da extensão, contemplando 

assim os pilares do ensino superior.  

Em 2019, realizamos a IX edição da Jornada de Iniciação Científica e de Extensão do 

UniCatólica, visando, fundamentalmente, a divulgação dos trabalhos desenvolvidos com 

apoio do Programa de Bolsa de Iniciação Científica, de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação do CNPq e da própria instituição.  

É uma oportunidade aos discentes, egressos, docentes de graduação e pós-

graduação do UniCatólica e de outras instituições de ensino e pesquisa, participarem da 

produção e divulgação do conhecimento científico, promovendo a participação ativa da 

comunidade acadêmica em projetos interdisciplinares. Desta forma, a Jornada contribui 

para o desenvolvendo do pensamento crítico-reflexivo, para a construção de novos 

conhecimentos e socialização de experiências.  E ainda, coloca o acadêmico em contato 

com às diferentes abordagens técnicas e metodológicas no processo de investigação.  

Neste exemplar constam os Resumos Expandidos de variadas temáticas 

relacionadas, sobretudo, às áreas de conhecimento contempladas pela IES, quais sejam: 

Ciências Agrárias e Ambientais, Politécnica e Ciências Sociais Aplicadas. Cada seção está 

organizada por partes que representam a modalidade do trabalho apresentado, seja do 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e Inovação do CNPq 

(PIBIC e PIBITI/CNPq), do Programa de Bolsa de Iniciação Científica e de Extensão da 

instituição e os resumos de trabalhos apresentados de forma espontânea pelos acadêmicos 

dos diversos cursos. 

Desejamos a todos uma proveitosa leitura.  

 

Profa Dsc Eliene Gomes dos Santos 

Organizadora 
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55 Simuladores didáticos para acesso venoso na Medicina Veterinária 

Kayura Soares Rodrigues; Karina Perehouskei Albuquerque Salgado; Leticia Padilha de Araújo 

 

 

 



SEÇÃO II  

TEMÁTICAS DA ÁREA POLITÉCNICA  

 

Parte I 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 

PIBIC/CNPq (2018/2019) 

 

01 Levantamento analítico em escala temporal do comportamento hídrico em uma 

microbacia do córrego Taquaruçu Grande de Palmas – TO, através de índices espectrais 

Lucas Antonio Vanderlei Amorim 

 

 

Parte II 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 

PIBITI/CNPq (2018/2019) 

 
01 A tecnologia no uso do cotidiano: A influência nos hábitos de estudantes universitários 
Amanda Costa Mendes; Flavio Augustus da Mota Pacheco 

 

02 Utilização de carvão ativado para remoção de flúor da água subterrânea 

Amanda Maria Gomes de Souza; Diana Lopes da Silva 

 

 

Parte III 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Centro Universitário Católica do Tocantins – PIBIC/UNICATOLICA 

 

01 Avaliação do concreto de alto desempenho (CAD) no estado fresco e endurecido 

produzido com sílica encontrada no município de Monte Santo - TO 

João Vitor Maciel Marques; Antonio Rafael Souza Alves Bôsso; Ricardo Sousa Fernandes; Jônathas 

Noronha Fernandes 

 

02 Caracterização e avaliação dos parâmetros físico-químicos dos óleos e graxas 

extraídos como resíduos de caixas de gordura, visando conversão em biodiesel 

Taiane Pereira da Silva; Angélica Pedrico; Maria Carolina Ferreira Gomes 



 

 

 

03 O perfil empreendedor: Um estudo sobre os empresários de indústrias na cidade de 

Palmas-TO 

Jholitay Rodrigues Fonseca; Flavio Augustus da Mota Pacheco 

 

04 Projeto de desenvolvimento de um aplicativo para comunicação e ensino de libras 

Athos Alencar de Almeida; Stéphany Moraes Martins; Frederico Pires Pinto; Pablo Regis Andrade; 

Eliete da Costa Ribeiro 

 

05 Projeto e desenvolvimento de um simulador 3D para treinamento e condução de 

motocicletas 

Mario Francisco Ponce Júnior; Silvano Maneck Malfatti 

 

 

Parte IV 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Centro Universitário Católica do Tocantins – EXTENSÃO/UNICATOLICA 

 

01 A vegetação na residência e sua contribuição na formação das crianças do ensino 

fundamental 

Allyne Barbosa Teixeira; Fernanda Brito Bandeira 

 

02 Experimentando conceitos de engenharia civil 

Aline Lima Campos; Antônio Rafael de Alves Souza Bosso 

 

03 Intervenção arquitetônica: Um estudo de humanização dos CRAS - Centro de 

referência de assistência social de Palmas/TO 

Caroline Sales Arruda; Kassia Vieira Costa 

 

04 Luz com segurança e economia 

Aline Silva Magalhães; Caio Franco Fernandes Sá; Joelson de Araújo Delfino; Lorany de Lourdes 

Moraes Martins; Sávio José Lima Dourado; Vailton Alves Faria 

 

05 Práticas em educação por meio de uma horta escolar no CEM Santa Rita 

Igor Lourenço Barros; Chryss Macêdo Ferreira; Djavan Maciel Araujo 

 

06 Simulação como ferramenta de apoio à tomada de decisão gerencial em uma indústria 

de pré-moldados de concreto 

Vinicius Sousa Pinho; Eloy Rebbelo Neto; Mábio Teodoro Borges 

 



 

Parte V 

Publicações Espontâneas 

 

01 Amplificador operacional de áudio 

Fabricio Martins de Sousa Araújo; Leandro da Silva Ferreira; Lucas Soares Montelo; Matheus 

Henrique freire Cavalcante; Joelson de Araújo Delfino 

 

02 Análise da influência da substituição parcial da areia pelo vidro em traços de concreto 

utilizando ferramentas estatísticas 

Ciro Parente Barroso; Lucas Antonio Silva de Carvalho; Antônio Rafael Alves Bôsso; Roberta Paula 

Medeiros Silva 

 

03 Análise das características mecânicas do concreto permeável produzido com material 

reciclado e agregado graúdo 

José Augusto Alves de Azevedo Junior; Wemerson Oliveira Sousa; Vailton Alves Faria 

 

04 Análise de pisos intertravados: Um estudo técnico ao incorporar o vidro como matéria 

prima 

Talline Pereira Parrião; Antônio Rafael de Souza Alves Bôsso; Esdras Souza Ferreira 

 

05 Análise do controle da produção em uma fábrica de gelados comestíveis localizada na 

cidade de Palmas – TO 

Karolane de Oliveira Lima; Hugo Vinícius Araújo Rodrigues; Ila Raquel Mello Cardoso; Diana Lopes 

da Silva 

 

06 Análise e caracterização em pavimentos rodoviários 

Geovanna Carvalho Viana; Felipe Lima Mascarenhas; Roberta Paula Medeiros Silva 

 

07 Análise físico-química e microbiológica de águas minerais comercializadas na cidade 

de Palmas – TO 

Horranna Rythyelle Martins Costa Barbosa; Sebastião Nôleto Júnior 

 

08 Antena dipolo de meia onda 

Kayo Max Pereira Lopes; Vailton Alves de Faria; Eduardo Wasghinton Costa Carvalho; Lucas Rocha 

de Oliveira; Gabriel Miranda Castro Doutor 

 

09 Antenas plano-terra unidirecionais para transmissão e recepção de sinais FM 

Clailton Teixeira Rocha; Matheus Pedro Felício dos Santos; Victor Luiz Ribeiro; Wallace Pinheiro 

Maia; Vailton Alves de Faria 

 



 

 

10 Aplicação da ferramenta 5S em empresas do ramo alimentício em Palmas – TO 

Fernanda Eugênio Lustosa dos Santos; William de Sousa Dias; Matheus Pereira de Andrade Lopes 

 

11 Aquecedor Indutivo 

Clailton Teixeira Rocha; João Vitor Herondino de Sousa; Matheus Pedro Felício dos Santos; Victor 

Luiz Ribeiro; Wallace Pinheiro Maia; Vagner Alves da Silva 

 

12 Avaliação das condições sanitária e de balneabilidade do córrego São João em Porto 

Nacional – TO 

Eva Gonçalves Neto; Chryss Ferreira Macedo; Lucas Pereira Silva; Geovana Silva Bandeira 

 

13 Avaliação do controle de produção em uma empresa de panificação localizada na 

cidade de Palmas – TO 

Hugo Vinícius Araújo Rodrigues; Karolane de Oliveira Lima; Ila Raquel Mello Cardoso; Diana Lopes 

da Silva 

 

14 Avaliação dos parâmetros físico químicos do efluente da ETE Compacta do UniCatólica 

em Palmas – TO 

Nirton Cesar Parente; Ruth Medeiros Alves; Tainara Soares Negre; Tharrany Araújo Campos; 

Sebastião Noleto Junior   

 

15 Carneiro Hidráulico: Produzido por acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária do Centro Universitário Católica Do Tocantins 

Anderson Patrick Dias de Souza; Taiane Pereira da Silva; Nirton Cézar Barreira Lustosa Parente; 

Bruna Castanheira Gama; Vitória Selena De Fátima Alves Arrais; Pedro Ulisses Alencar da Silva 

Junior; Vanusy Alves de Melo Maciel; Vanessa Pereira da Silva; Atos Evangelista Oliveira; Vailton 

Alves de Faria 

 

16 Circuito transmissor de ondas FM 

João Pedro de Paula Sousa; Sávio José Lima Dourado Alvarenga; Vailton Alves de Faria 

 

17 Concreto com substituição de 10% do agregado miúdo por pó de borracha, em busca 

da sustentabilidade e eficiência 

Bruno de Souza Barboza Cerqueira; Carlos Eduardo Martins de Souza; Felype Carvalho Gonçalves; 

Gabriel Martins Barros; Patrick Allan Mota Fernandes; Rafael Augusto dos Anjos Rosa 

 

18 Construção de um motor eletromagnético com oito solenoides controlados por 

arduino 

Caio Franco F. Sá; Sandro P. Dias Junior; Wanderson de O. Sobrinho; Lorany de L. M. Martins; Vailton 

Alves de Faria 

 

19 Construção do corpo de prova: Substituição da brita por vidro temperado 



Maria Clara Bezerra De Melo; Rafael Augusto Dos Anjos Rosa; Ricardo Damacena De Moura; Mauro 

Junior Gonçalves Ferreira 

 

20 Controle da vida de prateleira de produtos alimentícios secos de um varejo na cidade 

de Palmas – TO 

Gercivania P. Barbosa; Ila Raquel Mello Cardoso; Mauricio Araújo Castilho; Diana Lopes da Silva 

 

21 Corrosividade dos solos em contato com os aços X60, X70 e X80 

Alexon Braga Dantas; Danilo Rodrigues Andrade; Osiel Pereira Dos Santos; Samara Natalina Dias De 

Souza 

 

22 Desenvolvimento de um protótipo aéreo para coleta de imagens em culturas de soja 

utilizando câmera não-métrica 

Wilton Adorno Montel Filho; Maílson Santos de Oliveira 

 

23 Desvendando o nosso patrimônio: Um olhar para Catedral Nossa Senhora das Mercês 

em Porto Nacional-TO 

Maria Caroline Araújo da Silva Fontenele; Cejane Pacini Leal Muniz; Sandra Regina Pereira Sousa 

Oliveira; Elvis Eduardo Pereira Aguiar 

 

24 Diagnóstico das condições de balneabilidade da Praia do Amor em Palmas – TO 

Luciana Ribeiro Calonga da Rosa; Sebastião Noleto Júnior 

 

25 Estudo do potencial de aplicação das corticeiras do cerrado na arquitetura 

biomimética 

Allyne Barbosa Teixeira; Fernanda Brito Bandeira; Ana Karoline da Silva Brito; Maria Caroline Araújo 

da Silva Fontenele 

 

26 Estudo laboratorial da resistência a compressão de um corpo de prova de concreto 

com 15% de borracha no agregado miúdo 

Andressa Ribeiro de Abreu; Amanda Costa Mendes; Igor Gustavo Borges da Silva 

 

27 Gestão dos serviços de abastecimento de água no Estado do Tocantins 

Thaiane de Freitas Araújo; Vanessa Souza do Couto; Sebastião Noleto Junior 

 

28 Kit formador de micro-ondas 

Charles Ferreira Silva; João Vitor Herondino de Sousa; Vailton Alves de Faria 

 

29 Levantamento de requisitos de uma aplicação para auxílio aos criadores de equinos 

Gustavo César Araújo; Stephany Moraes Martins; Frederico Pires Pinto 

 

30 Motor de pistão V8 eletromecânico 



 

 

Daniel Silva Cavalcante; Eva Raiane Bonfim da Silva; Marcos Roniel Alves Leite; Maria Clara Bezerra 

de Melo; Orientador: Vailton Alves de Faria 

 

31 Motor eletromagnético utilizando bobina solenoide 

Paula Eduarda Barbaresco Fornari; Alycia Oliveira da Costa; Lucas Rômulo Barbosa de Melo; Moisés 

Mark Araújo Pinto; Vailton Alves de Faria 

 

32 Motor Solenóide 

Aline Silva Magalhães; Diego Araujo Lima Sobrinho; Matheus Robson Rodrigues Fonseca; Ricardo 

Damacena de Moura; Vailton Alves de Faria 

 

33 Power Bike 

Arthur Costa Cassimiro; Brenner Venâncio Dias; Flavio Dalla Corte Junior; Pedro Jose Meneses Neto; 

Weiner Fernandes Carvalho; João Carlos Sarri Junior 

 

34 Projeto caça níquel eletrônico 

Igor Gustavo Borges da Silva; Lázaro Marques de Oliveira Junior; Ricardo Alves Gouveia 

 

35 Projeto circuitos logico - Carro Inteligente: Projeto Smart Key 

Arthur Costa Cassimiro; Antônio Filho Figueiredo Lima; João Mario Rodrigues Carvalho; Johan 

Rodrigues; Valdy Barbosa Junnyor; Lázaro Marques de Oliveira 

 

36 Projeto robótico: Processo de cura automatizado do concreto 

Graziele Oliveira da Costa Leite; Rafael Augusto dos Anjos Rosa; João Lucas da Luz Guimarães; 

Gabriel Ferreira Krutschok; Ivys Teles Amorim; Lorrana Ferreira Mendes; Rômulo Aparecido Ribeiro 

Gomes 

 

37 Proposta de otimização da produtividade de uma serigrafia por meio da adequação 

do layout e utilização dos princípios da Manufatura Enxuta 

Danielle Maria Santos Oliveira; Maurício Araujo Castilho 

 

38 Proposta de solução de gerenciamento de redes de baixo custo 

Felipe Ribeiro da Silva Tavares; Mailson Santos de Oliveira 

 

39 Residência automatizada com arduino 

Thaynara Negre; Rafael dos Anjos Rosa; Durval Natário Tosta Neto; Josiano Soares da Silva Júnior; 

Sâmia Franco de Almeida; Sarah Teles Crispim 

 

40 Sistema de monitoramento de consumo de energia 

Célio Balduino Bessa Junior; Edson Filho Ribeiro da Silva; Matheus Carvalho Santana; Wesley Aquino 

Moreno; Lazaro Marques de Oliveira 

 



41 Sustentabilidade na construção de concreto com utilização do resíduo pó de borracha 

Antônio Filho Figueiredo Lima; Fabrício Martins de Sousa Araujo; Luís Fernando de Jesus Noleto; 

Matheus de Oliveira Pinto; Nívea Veloso de Souza Silva; Vitor Gabriel Alves de França; Yuri Vinicius 

Silva; Rafael Augusto dos Anjos Rosa 

 

42 Traço de concreto com adição de agregado de pó de alumínio buscando um viés de 

sustentabilidade e baixo custo 

Filipe da Silva Alves; Isaac Murad Félix Benvenuto; Isaias Alves Araújo Macedo Neto; Johan 

Rodrigues Borges De Carvalho; Mauro Cézar Souza Dos Santos 

 

43 Tratamento e reaproveitamento de efluentes gerados em abatedouros de animais de 

produção 

Catharina do Couto Caetano Costa; Lucas Barros; Marianne Oliveira Araújo; Vinicius Sousa Pinho; 

Eliene Gomes dos Santos 

 

44 Uso de materiais sustentáveis na engenharia 

Antonio Frederico Nery; Breno Alves Andrade; Lucas Alvarenga; João Victor Fernandes Macêdo; 

Rafael Augusto dos Anjos Rosa 

 

45 Utilização do MASP no processo logístico: Estudo de caso em uma empresa de delivery 

de alimentos 

Naábia Kamila Gomes Guedes; Maurício Araújo Castilho 

 

 

SEÇÃO III 

TEMÁTICAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

Parte I 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 

PIBIC/CNPq (2018/2019) 

 

01 Os reflexos do princípio da cooperação no processo administrativo 

Jéssyka de Sousa Moura; Vinícius Pinheiro Marques 

 

 

 

 

 



 

 

Parte II 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Centro Universitário Católica do Tocantins – PIBIC/UNICATOLICA 

 

01 Ferramentas de marketing de relacionamento praticadas por escritórios advocatícios 

de Palmas-TO 

Samuel Rodrigues Tavares; Prof. Dr. Flavio Augustus da Mota Pacheco 

 

02 Lei federal de combate à intimidação sistemática (bullying): diagnóstico das políticas 

públicas planejadas e implantadas no município de Palmas – TO 

Vitória Vieira dos Santos; Prof.ª Dr.ª Karine Alves Gonçalves Mota; Prof. Me. Guilherme Augusto 

Martins Santos 

 

03 Analise da regularização fundiária da comunidade da capadócia localizado em Palmas 

– TO 

Ana Paula da Silva Albuquerque; Fábio Chaves 

 

 

Parte III 

Publicações Espontâneas 

 

01 Aplicabilidade da dispensa de licitação nos órgãos públicos 

Suelle Barbosa Lima; Jose Fernando Bezerra Miranda 

 

02 Contabilidade gerencial: os impactos da reforma trabalhista na gestão de negócios 

Sabrina Marques Coutinho; Lidiane dos Santos Silva 

 

03 Planejamento financeiro pessoal: Um estudo com os acadêmicos do curso de ciências 

contábeis em um IES em Palmas – TO 

Lucas Zifirino Lima; José Fernando Bezerra Miranda 

 

04 Papel da contabilidade gerencial na gestão financeira 

Fernanda Rodrigues Da Anunciação; José Fernando Bezerra Miranda 

 

05 A qualidade dos serviços contábeis prestados pelo escritório de contabilidade em 

Palmas –TO: Um estudo de caso 

Jorge Fernando Silvestre Medeiros; José Fernando Bezerra Miranda 

 



06 Modificações na lei processual penal e de execução penal acerca da maternidade na 

prisão 

Camilla Silva Jucar; Deylla Rodrigues Alves Bezerra; George da Silva Oliveira; Ravenna Priscylla Pinto 

Vieira 

 

07 Mulher: Uma figura de direito à luz da legislação brasileira a partir da constituição de 

1988 

Venícius Meneses Moreira; Pablo Regis Andrade 

 

08 Reflexão crítica acerca da aplicação da prisão provisória 

Camilla Silva Jucar; Deylla Rodrigues Alves Bezerra; George da Silva Oliveira; Ravenna Priscylla Pinto 

Vieira 
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Levantamento etnoveterinário sobre a utilização da medicina 
alternativa no tratamento e prevenção das doenças em animais 

domésticos em Palmas-TO 
 

                     Luara Nogueira Barbosa1 

                      Joselaine Viganó2 

       Maria Carolina de Jesus Scarceli1 

                   Thatyelle Pimenta Vieira Aires1 

         Letícia Pereira Santos1 

               Michelle Fernandes Alves1 

          Maylla Karysa Rabelo Araújo1 

Watilla Mirele Dias Alves1 

 

 
Resumo  
No mercado nacional apesar da disponibilidade de produtos e serviços alternativos 
que podem ser utilizados no tratamento e prevenção de doenças em animais, ainda 
são raros os trabalhos de pesquisa em nível nacional com relação ao tema. Diante 
disso, realizou-se um levantamento etnoveterinário no município de Palmas – TO, 
tendo como público alvo médicos veterinários, graduandos dos cursos de ciências 
agrárias do Centro Universitário Católica do Tocantins, e tutores de animais. A 
respeito do conhecimento levantado aos médicos veterinários, notou-se que todos 
apresentavam conhecimento acerca dos métodos alternativos, mas nem todos 
aplicavam em rotina clínica. Dentre o grupo de graduandos observou-se que 
87,80% dos entrevistados conheciam as terapias não convencionais, sendo plantas 
medicinais a mais citada dentre elas 16,27% e 12,19% não detinham conhecimento 
de nenhum método. No grupo dos tutores o método alternativo mais conhecido foi 
a ozonioterapia (60%). 

Palavras-chave: Métodos alternativos. Tratamento alternativo. Patologia em 

animais. 

Introdução 

Segundo o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa dos 

Estados Unidos (NCCAM), Medicina alternativa e complementar (MAC) “é o 

conjunto de diversos sistemas, práticas e produtos médicos e de atenção à saúde 

que não se consideram, atualmente, parte da medicina convencional”. É 

                                                           
1Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária e Zootecnia do Centro Universitário Católica do Tocantins –UniCatólica, 
Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Unidade II; E-mails: lutthewords@gmail.com; maria.scarceli@a.catolica-
to.edu.br; thatyelleaires@gmail.com; leticia.santos@a.catolica-to.edu.br; michellefernandeszoot@gmail.com; 
mayllakarysa28@gmail.com; watillamirele@gmail.com. 
2Professora do Curso de Agronomia do Centro Universitário Católica do Tocantins –UniCatólica, Centro de Ciências Agrárias 
e Ambientais – Unidade II; E-mail: jovigano@gmail.com 
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considerada medicina alternativa quando essa terapêutica substitui a terapia 

alopática; e medicina complementar quando usada concomitantemente à mesma 

(NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 

2007 apud NETO et al., 2010). 

      Nos países ocidentais, a chamada medicina complementar e alternativa (MAC), 

tem recebido crescente atenção da classe médica devido ao aumento do seu uso 

pela população. Dentre as terapias naturais, destacam-se a: fitoterapia, 

homeopatia, medicina antroposófica, massoterapia, terapia floral, acupuntura, 

cromoterapia, aromaterapia, geoterapia, quiropraxia, ginástica terapêutica, 

iridologia e terapias de respiração (TEIXEIRA, BELO e MUSSO, 2018). Muitas 

dessas terapias alternativas podem ser adotadas também em animais de grande e 

pequeno porte. 

          Embora já existam no mercado nacional produtos e serviços alternativos que 

possam ser utilizados no tratamento e prevenção de doenças em animais, ainda 

são raros os trabalhos de pesquisa em relação ao tema, devido a isso, objetivou-

se fazer um levantamento etnoveterinário acerca da utilização da medicina 

alternativa e complementar (MAC) no tratamento e prevenção de doenças em 

animais de companhia e de produção em Palmas-TO. 

 

Metodologia 

O método de investigação utilizado é o descritivo com a abordagem quanti-

qualitativa. Os instrumentos de coleta utilizados foram: a revisão de literatura 

específica e a aplicação de questionários para estudantes de medicina veterinária, 

médicos veterinários atuantes e tutores de animais de companhia.  

O cenário da pesquisa se encontra no município de Palmas-TO, em clínicas 

veterinárias locais e no Centro Universitário Católica do Tocantins. O experimento 

se iniciou com a revisão da literatura acerca de todas as terapias alternativas 

inseridas na medicina veterinária.  

Após esse processo, foi elaborado questionários voltados aos acadêmicos 

de medicina veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins, aos médicos 

veterinários atuantes no município e aos tutores de animais que já passam por tais 

terapias a fim de discorrer sobre o conhecimento e sua utilização no cotidiano do 
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público-alvo. Os dados coletados foram analisados e descritos através de gráficos 

e tabelas, elaborados pelo programa Microsoft Excel. 

 

Resultados e discussão  

Foram aplicados 97 questionários distintos distribuídos entre profissionais da 

área de medicina veterinária, tutores encaminhados pelos respectivos profissionais 

e universitários do Centro Universitário Católica do Tocantins, campus II. 

        A respeito do conhecimento sobre as terapias alternativas complementares 

questionada aos universitários, nota-se que plantas medicinais é a forma de 

tratamento mais conhecida e citada pelos participantes (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Representação do número de citações do conhecimento das terapias 

alternativas dentre os universitários do Centro Universitário Católica do Tocantins. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 

Analisando o gráfico, conclui-se que terapias como plantas medicinais, 

acupuntura e fitoterápicos são mais conhecidas pelos universitários. Segundo 

GOMES (2004) entre os anos de 1998 e 2002 as publicações científicas que 

possuíam as palavras acupuntura e homeopatia dobraram sua participação 

percentual no Biological Abstracts, de 0,033% em 1998 a 0,063% em 2002. 

Os questionários apresentavam as terapias mais encontradas nas 

plataformas de pesquisa, permitindo que os entrevistados adicionassem outras não 

citadas, sendo elas: Ayurveda, florais, Cromoterapia, Solução Mineral Milagrosa 

(MMS) e Reiki. 

55
48

32 30 29 28 27 27 24 21

9 8

N
°

d
e
 c

it
a
ç
ã
o



 

 

2
8

 

Dentre os casos apresentados pelos alunos (Tabela 1) foram informados 

sete diagnósticos em diferentes espécies animais, nos quais cinco optaram pelo 

tratamento alternativo exclusivo baseado em conhecimentos populares e dois pela 

associação do método alternativo ao convencional.  

 

Tabela 1 – Espécie, raça, diagnóstico e tratamento citados pelos alunos. 

Espécie Raça Diagnóstico Tratamento 

Bovina SRD Diarreia de Bezerros Casca mutamba 

Canina SRD Diarreia Administração de ovo com quiabo 

Daschund Escoriação Semente de aroeira em álcool 70% 

Rothweiler Endoparasitose Planta mastruz associado ao 
convencional 

Equino Quarto de milha Sarna Óleo de neem ozonizado 

Campolina Intoxicação alimentar por 
ingestão de Capim Massaí 

Garrafada associado ao convencional 

Felino SRD Sarcoma vacinal Emplasto de açafrão 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2019). 
SRD*: Sem raça definida. 

           Casos clínicos com aplicação de forma alternativa de terapias já conhecidas 

em espécie canina foram relatados nos questionários dos veterinários. Dentre as 

terapias utilizadas, nota-se que a Laserterapia e Células-tronco foram as mais 

aplicadas para tratar de diferentes diagnósticos. Dentre os casos informados 

(Tabela 2), oito tratamentos foram efetivos, e apenas no diagnóstico de cinomose 

o tratamento não foi eficaz, devido ao grau avançado da doença conforme relatou 

o entrevistado. 

Tabela 2 – Casos clínicos com aplicação de terapias alternativas. 

Espécie Diagnóstico Terapia Resultado dos tratamentos 

Canina 

Agressividade Florais Efetivo 

Displasia coxofemoral Laserterapia Efetivo 

Lesão traumática Laserterapia Efetivo 

Dermatite fúngica Laserterapia Efetivo 

Displasia Célula Tronco Efetivo 

Aplasia medular Célula Tronco Efetivo 

Cinomose Célula Tronco Não efetivo 

Leishmaniose Homeopatia Efetivo 

Hérnia de Disco Acupuntura Efetivo 
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 

Analisando os casos relatados pelos tutores (Tabela 3), verifica-se que 

dentre as três formas de terapias mencionadas, a ozonioterapia foi o tratamento 

alternativo mais utilizado para tratar diferentes diagnósticos em espécies canina e 

felina. SILVA et al. (2014) aborda que a ozonioterapia vem sendo muito estudada 

dentro da medicina veterinária devido ao seu baixo custo e sua relativa facilidade 

em aplicação comparada à outras técnicas e fármacos. 

 

Tabela 3 – Espécie, raça, sexo, diagnóstico, tipo de tratamento e terapia utilizada 
citado pelos tutores. 

Espécie Raça Sexo Diagnóstico 
Tipo de 

tratamento 
Tipo de terapia 

Canina 

Daschund Macho 
Problemas locomotores, com 
atrofia de membro torácico 

esquerdo e fratura 

Associado ao 
convencional 

Ozonioterapia 

Pastor Alemão Fêmea 
Amputação traumática de 
falanges membro posterior 

direito 

Associado ao 
convencional 

Ozonioterapia 

Pitbull Fêmea Infecção urinária recorrente 
Associado ao 
convencional 

Acupuntura 

Pug Macho Sarna Demodécica 
Associado ao 
convencional 

Ozonioterapia 

SRD Macho 
Má formação de membros 

posteriores 
Associado ao 
convencional 

Laserterapia 

Felina SRD Fêmea 
Complexo estomatite 

gengivite felino 
Associado ao 
convencional 

Ozonioterapia 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019) 
*SRD = Sem raça definida. 

Todos os tutores entrevistados relataram eficácia ou contribuição no 

processo de cura, como por exemplo, o auxílio para uma cicatrização mais rápida, 

analgesia ou cura completa do animal.  

Borges et al. (2019) em estudo sobre a ação da ozonioterapia no tratamento 

de dermatite bacteriana e seu progresso durante quatro sessões da terapia, relata 

que 14 dias após a última sessão, houve o reparo tecidual completo na pele do 

animal sem possuir efeitos colaterais, denotando a eficácia da terapia. 

 

Conclusões 

A respeito do conhecimento levantado aos médicos veterinários, notou-se 

que todos apresentavam conhecimento acerca dos métodos alternativos, mas nem 

todos aplicavam em rotina clínica. No grupo dos graduandos observou-se que 
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87,80% dos entrevistados conheciam as terapias não convencionais, sendo plantas 

medicinais a mais citada dentre elas 16,27% e 12,19% não detinham conhecimento 

de nenhum método. No grupo dos tutores o método alternativo mais conhecido foi 

a ozonioterapia 60%. Constatou-se também que os participantes detêm um 

conhecimento a respeito das terapias alternativas e que os tratamentos alternativos 

utilizados nos casos relatados demonstraram eficiência, porém a baixa 

disponibilidade de informações e o déficit de estudos nessa área ainda são entraves 

para a expansão desse tipo de tratamento. Os resultados obtidos servirão de base 

para trabalhos futuros. 
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Resumo 

A avaliação sanitária de reprodutores de pirarucu (Arapaima gigas) é relevante para 
contribuir com tecnologias para impulsionar a cadeia produtiva da espécie que 
apresenta gargalos reprodutivos. O presente trabalho objetivou avaliar as 
condições sanitárias de pirarucu em idade reprodutiva mantidos no Banco Ativo de 
Germoplasma da Embrapa Pesca e Aquicultura. Foram amostrados mensalmente 
por 11 meses, o muco e as brânquias de vinte matrizes de pirarucu (18,35 ± 5,02 
kg; 1,26 ± 0,08 m) mantidas em viveiros escavados. Protozoários trichodinídeos 
foram mais prevalentes e com maior intensidade média que monogeneas 
Dawestrema cycloancistrium. As brânquias estavam mais parasitadas que o muco 
dos peixes. Não foram encontradas flutuações sazonais significativas ao longo de 
um ano de avaliações. A partir dos resultados encontrados, manejos profiláticos em 
matrizes devem ser estudados para reduzir a transmissão de doenças aos alevinos 
na reprodução natural do pirarucu.  
Palavras-Chave: Parasitos de peixes. Monogenea. Trichodina. Aquicultura. 
 

Introdução 

A aquicultura é a atividade agropecuária que mais se expandiu nas últimas 

décadas em relação a outros setores de produção de alimentos (FAO, 2007), por 

isso, ressalta-se a necessidade de cuidados com reprodutores e matrizes de 

organismos aquáticos. O pirarucu (Arapaima gigas) é um peixe de escamas, 
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carnívoro, sem espinhos intramusculares e sua carne possui um alto valor de 

mercado e excelente valor gastronômico, o que torna a carne bastante procurada 

tanto no Brasil como no exterior (BRUNING, 2014). 

Até o presente momento foram registradas doenças parasitárias e 

bacterianas em pirarucus, tendo sido identificadas 27 espécies de parasitos tanto 

em animais de cultivo quanto em animais silvestres e isoladas 2 bactérias de surtos 

infecciosos em cultivos (LIMA et al., 2017). Para que os problemas sanitários sejam 

amenizados é preciso conhecer os agentes patogênicos que ocorrem nos peixes 

produzidos para adotar boas práticas de manejo, incluindo medidas profiláticas 

como fornecimento de condições adequadas de ambiente, de alimento balanceado 

e diminuição fatores de estresse (LIMA et al., 2015).  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar as condições sanitárias de 

planteis de matrizes de A. gigas ao longo de 11 meses mantidas no Banco Ativo de 

Germoplasma da Embrapa Pesca e Aquicultura. 

 

Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental da Embrapa Pesca e 

Aquicultura, localizada na cidade de Palmas-Tocantins. Os peixes eram 

provenientes do Banco Ativo de Germoplasma, e estavam sendo mantidos em 

viveiros escavados (600 m² e profundidade de 1,20m), abastecidos com água 

individualmente, e alimentados com ração comercial extrusada com 40% de 

proteína bruta na taxa de 1% do peso vivo 3 vezes por semana. Todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com princípios éticos do Comitê de Ética 

do Centro Universitário Católica do Tocantins, Palmas- TO, Brasil (Certificado nº 

106/2018).  

Foram realizadas onze coletas no período de agosto de 2018 a junho de 

2019, com intervalo aproximado de trinta dias. Os animais foram submetidos a uma 

biometria (comprimento total e peso) no início do experimento. A cada coleta foram 

amostradas 20 fêmeas, entretanto no decorrer do experimento foram registradas 

duas mortalidades, reduzindo o n nas últimas sete coletas. Os animais foram 

capturados nos viveiros por meio de uma rede de arrasto e contidos 

cuidadosamente para fora da água em direção à maca posicionada no chão, onde 

era realizada a leitura do chip para identificação do indivíduo. Em seguida, foram 
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realizados o raspado do muco da superfície do corpo e o raspado das brânquias, 

ambos utilizando lâminas de vidro. Neste trabalho, o método não invasivo de coleta 

de amostras foi determinado por se tratarem as matrizes, de animais de alto valor 

para a piscicultura, sendo, portanto, necessário preservar a higidez e bem-estar 

dos animais, não sendo possível, por exemplo, realizar eutanásia de animais do 

lote para avaliação sanitária.  

As lâminas de vidro contendo as amostras obtidas de cada região foram 

acondicionadas em tubos falcon contendo formalina tamponada 10% e 

posteriormente agitadas para desprendimento do conteúdo das lâminas e posterior 

sedimentação. O conteúdo sedimentado foi retirado com uso de uma pipeta Pasteur 

de 1 mL e disposto em câmara de contagem de Sedgewick Rafter para contagem 

do número total de parasitos por peixe em microscópio óptico (Zeiss Axiolab). Esse 

procedimento foi realizado até findar o conteúdo sedimentado. Os parasitos 

encontrados foram quantificados e qualificados de acordo com os diferentes grupos 

de parasitos para posterior cálculo dos índices parasitários de prevalência, 

intensidade média e abundância média (BUSH et al., 1997). Chaves de 

identificação (COHEN et al., 2013) foram utilizadas para identificar as espécies de 

parasitos.  

A diferença dos índices parasitários no muco e brânquias, dos diferentes 

parasitos, ao longo das 11 coletas foi avaliada por meio de análise de variância não 

paramétrica, Teste de Kruskal-Wallis, a 5% de probabilidade.   

 

Resultados e Discussão 

Os exemplares amostrados possuíam cinco anos de idade e apresentaram 

ao final do experimento peso médio de 20,8 ± 5,12 kg e comprimento médio total 

de 1,30 ± 0,10 m. De acordo com LIMA et al. (2015), para a manutenção de 

reprodutores e matrizes de pirarucu, alguns fatores reprodutivos são desafiadores 

como sua forma de acasalar que é natural e o porte dos animais que podem chegar 

a 1,40 m e 40 kg quando na maturidade sexual, o que torna o manejo dos animais 

mais difícil.   

Foram identificadas nas amostras de muco e brânquias das matrizes de 

pirarucu ao longo dos 11 meses de cultivo, os ectoparasitas monogeneas e 

protozoários tricodinídeos. No presente trabalho as monogeneas foram 
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identificadas como sendo da espécie Dawestrema cycloancistrium, tendo sido 

encontrados somente parasitos adultos. A primeira espécie descrita de monogenea 

para A. gigas foi D. cycloancistrium por meio de estudos de peixes coletados no rio 

Amazonas (PRINCE,1967 apud LOPES et al., 2009). No entanto, em 1985, foram 

descritas duas novas espécies classificadas como D. cycloancistrioides e D. 

punctatum (KRITSKY,1985 apud LOPES et al., 2009). Os tricodinídeos têm sido 

classificados de forma mais criteriosa nos últimos anos, para o pirarucu há somente 

um gênero (Trichodina sp.) e uma espécie (T. heterodentata) registrados (MACIEL 

et al., 2018). O tricodinídeo encontrado neste estudo está em fase de identificação, 

pois trata-se de nova espécie. 

Para ambos os parasitas, a prevalência nas brânquias foi maior do que no 

muco (Tabela 1), possivelmente pelos filamentos branquiais apresentarem 

condição mais favorável à multiplicação do que as escamas do corpo que dificultam 

sua adesão e alimentação.  

Tabela 1- Prevalência, Intensidade média e Abundância de Monogeneas e 
Trichodinídeos nas brânquias e muco de matrizes de pirarucu (Arapaima gigas), 

somados os 11 meses de coleta. 
Parâmetros Monogenea 

muco 

Monogenea 

brânquia 

Trichodinídeo 

 muco 

Trichodinídeo 

brânquia 

Peixes examinados 199 199 
199 199 

Peixes parasitados 16 55 
132 179 

Prevalência (%) 8,0 27,6 
66,3 89,9 

Intensidade Média 1,8 1,6 
8,3 128,6 

Abundância 0,14 0,46 
5,5 115,7 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os tricodinídeos foram os parasitos mais prevalentes tanto no muco quanto 

nas brânquias dos pirarucus, e foram os que apresentaram maior intensidade 

média (Tabela 1). O ciclo de vida direto por meio de divisão binária facilita a 

multiplicação e dispersão destes parasitos (MACIEL et al., 2018; LIMA et al., 2017). 

Segundo Dias et al. (2011) a presença de tricodinídeos em elevada intensidade 

pode ocasionar inchaço e destruição das brânquias do pirarucu acarretando 

elevada produção de muco e dificultando a respiração e excreção.  



 

 

3
5
 

Entre os metazoários, as monogeneas foram encontradas em baixa 

prevalência e intensidade média. De acordo com Dias et al. (2011), as monogeneas 

são vermes que se encontram na superfície do corpo e nas brânquias dos 

pirarucus, causando lesões nos tecidos, mudança de comportamento e falta de 

apetite. Os baixos índices parasitários nas matrizes possivelmente são suficientes 

para promover a transmissão vertical de monogeneas (LIMA et al., 2015) e via 

ninhos (MACIEL et al., 2017) para a prole de pirarucus, uma vez que a reprodução 

é natural.  

A avaliação da flutuação anual dos parasitos nas matrizes de pirarucu 

revelou uma tendência de influência sazonal, no entanto, não houve diferença 

significativa na intensidade parasitária (monogeneas p=0,15763; trichodinideos 

p=0,28506) ao longo dos meses amostrados (Figura 1). 

Figura 1. Intensidade de monogeneas Dawestrema cycloancistrium (A) e 
trichodinídeos (B) nas brânquias e no muco de matrizes de pirarucu (Arapaima 

gigas). 
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Conclusões 

As matrizes de pirarucu do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Pesca 

e Aquicultura apresentaram peso e comprimento normais para idade e condições 

de cativeiro. Não houve flutuação sazonal de parasitas durante o cultivo. Os 

parasitas mais prevalentes foram os trichodinideos, que podem ser controlados 

pelo mais adequado controle da qualidade da água dos viveiros. Os monogenoides 

D. cycloancistrium mesmo em baixa prevalência, devem ser controlados por meio 

de tratamentos para reduzir a transmissão aos alevinos.  
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Avaliação da função renal após Ozonioterapia via intra retal em 
cães com insuficiência renal crônica 
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Resumo 
Gás ozônio medicinal é um potente agente oxidante capaz de melhorar a 
oxigenação sanguínea pelo incremento na flexibilidade dos eritrócitos, além de 
atuar de forma analgésica, anti-inflamatória e imunoestimulante. O presente estudo 
objetivou avaliar o efeito da ozonioterapia nas diversas patologias e lesões em cães 
e gatos. Dez animais com patologias relacionadas aos sistemas locomotor, 
tegumentar e digestório foram avaliados por meio do exame clínico. Os animais 
foram submetidos às sessões de ozonioterapia de acordo com clínica apresentada, 
sendo o protocolo individualizado (dose, concentração, local e vias de aplicação). 
Todos os casos apresentaram melhora clínica evidente, sendo a ozonioterapia 
utilizada de forma única ou combinada com alopatia. Apresentou ser importante 
ferramenta alternativa para proporcionar melhora nos quadros de inflamação, 
contaminação e dor. Quando utilizada de forma isolada ou em combinação com 
outros tratamentos, possui potencial de melhorar qualidade de vida em um curto 
espaço de tempo, muitas vezes demonstrando efeito analgésico imediato à sua 
aplicação, sendo esse fator um dos principais benefícios ao seu uso. Conclui-se 
que a ozonioterapia foi eficiente nos tratamentos realizados, sendo casos 
dermatológicas mais efetivos, além de desempenhar excelente efeito analgésico 
em patologias do sistema locomotor e quadros inflamatórios de gengivite em 
felinos.  
Palavras-Chave: estresse oxidativo, canino, ozônio. 
 

Introdução 

O ozônio (O3) é um gás instável, incolor e com característico odor, 

constituído por três átomos de oxigênio (O2) (BOCCI, 1996). O ozônio de aplicação 

médica é uma mistura de no máximo 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Para garantir 
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os efeitos farmacológicos, o ozônio deve ser gerado a partir do oxigênio medicinal, 

pois aquele produzido por meio do ar atmosférico é capaz de gerar compostos 

tóxicos junto com o ozônio (BOCCI, 2006).  

A ozonioterapia pode ser indicada como tratamento único ou adjuvante em 

vários casos, como doenças isquêmicas avançadas, osteoartroses, osteomielites, 

abscessos com fístula, feridas infectadas, úlceras crônicas, queimaduras, infecções 

crônicas da cavidade oral, doenças infecciosas agudas e crônicas, hérnia de disco 

intervertebral, doenças degenerativas, tumores e alergias (ISCO, 2010). O gás tem 

efeito sistêmico e se caracteriza por causar o aumento do aporte de oxigênio a 

todas as células do organismo, com efeito bactericida, fungicida e de inativação 

viral, além de estimular a imunidade e ter efeito anti-inflamatório importante. Pode 

ser indicado ainda como coadjuvante no tratamento de algumas dores crônicas e 

em baixas concentrações pode modificar e estimular a resposta imunológica do 

indivíduo (BOCCI, 2004). 

Quando a terapia é aplicada de forma adequada e acompanhada por um 

bom diagnóstico, pode alcançar ótimos índices de sucesso já que o gás é 

considerado como substância medicinal capaz de melhorar a oxigenação e o 

metabolismo celulares, promovendo assim, ações anti-inflamatórias, antissépticas 

e modulando o estresse oxidativo (BOCCI et al., 2011).  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da ozonioterapia nas diversas 

patologias e lesões em cães e gatos, além de avaliar a melhora da qualidade de 

vida animal por meio do acompanhamento dos parâmetros clínicos e sinais clínicos 

manifestados. 

 

Metodologia 

O estudo foi conduzido na Clínica Veterinária da Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias e Ambiental, no período de agosto de 2018 a junho 

de 2019. O projeto foi aprovado na Comissão de Ética e Uso nos Animais (CEUA-

FACTO), com protocolo N. 084/2018.  

Dez animais entre caninos e felinos, ambos os sexos, idades e raças 

variadas foram divididos em sistemas dermatológico, oftalmológico, neurológico e 

ortopédico. Após a avaliação clínica, laboratorial e de imagem, foi estabelecido um 

protocolo de tratamento individualizado, com reavaliação semanais ou quinzenais.  
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Cada animal teve sua ficha individual com exame físico, anamnese e 

resultados de exames de imagem e laboratorial. Os animais selecionados 

receberam aplicações semanais de ozônio por via intra-retal (IR), via subcutânea 

(SC), BAG (bolsa de plástico resistente para acoplar em um membro e insuflar com 

o gás ozônio), água ozonizada (água bidestilada que foi colocado uma alta 

concentração de ozônio por 5 minutos), óleo ozonizado e colírio ozonizado, 

conforme necessidade e protocolo de atendimento. 

Para as sessões, utilizou-se gerador de ozônio (Marca Philozon mod.MX – 

Potencia 70W – Pressão de Oxigênio 3,5 Kgf/cm² - nº de série 0776) e torre para 

água ozonizada de 1,5 litros (Ozone&Life). Os procedimentos e concentrações de 

ozonioterapia variaram conforme a via de aplicação, sendo: Via Intraretal (IR); Via 

Subcutânea (SC); Água Ozonizada; “BAG”; Óleo Ozonizado e Colírio Ozonizado. 

 

Resultados e Discussão 

Dos animais avaliados, 90% (9/10) eram cães e somente 10% (1/10), gatos. 

Em cada caso clínico foi realizado anamnese rigorosa e exame físico detalhado. 

Colhido material para exames laboratoriais (hemograma completo, leucograma e 

bioquímicos) e dependendo do caso clínico, avaliação de imagem (RX e 

Ultrassom). Todos os animais tiveram acompanhamento semanal ou quinzenal, 

sendo selecionados por clínicas de especialidades, sendo 60% (6/10) ortopédicos, 

30% (3/10) dermatológicos e 10% (1/10) odontológicos. 

Dentre esses 10 animais, 8 aderiram ao projeto de pesquisa os demais 

somente compareceram uma vez e não retornaram, os animais que aderiram, 

tiveram êxito no tratamento. O felino compareceu uma vez e foi solucionado o 

problema com uma aplicação de ozônio. Todos os dados dos casos clínicos 

encontram-se apresentados no Quadro 1. Por se tratar de atendimento 

individualizado, cada caso clínico apresenta-se detalhamente exposto abaixo. 

Caso Clínico 1 (Canina) - Diagnóstico: Paraparesia aguda de membros pélvicos. 

Após duas sessões de ozônio IR, conseguiu manter-se em estação e houve 

evolução para completa deambulação. Animal permaneceu com ataxia leve em 

membro pélvico direito. Caso Clínico 2 (Canina) - Diagnóstico: fratura vertebral 

traumática e paraplegia há 3 anos com ferida exsudativa em processo espinhoso 

(local do implante em coluna). Realizado aplicação de ozônio SC peri-lesional e 
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aplicação IR. O Tutor não abandonou o tratamento alegando que a cadela estava 

mais animada. Caso Clínico 3 (Canina) - Diagnóstico: claudicação em membro 

torácico esquerdo (artrose) e claudicação compensatória em membro pélvico 

direito. Realizado terapia com Ozônio IR com 15mcg em seringa de 60 ml, repetindo 

três vezes e via subcutânea com concentração de 10 mcg em 10 ml em região 

escapular E, 10 ml em região coxofemoral esquerda e 10 ml em região coxofemoral 

direita na primeira consulta, continuou o tratamento com IR 15 mcg em 60 ml/3 

vezes. Alívio sintomático da dor de forma imediata. Orientado a tutora a fazer 

hidroterapia no animal para fortalecimento da musculatura. Caso Clínico 4 (Canina) 

- Diagnóstico: Úlcera em região de metatarsos E. Iniciou com IR a 15mcg com 60 

ml/3 vezes, Bag a 40 mcg por 5 min., água ozonizada a 45 mcg por 5 min. e óleo 

ozonizado. Evoluiu para cura. Caso Clínico 5 (Canina) - Diagnóstico: Demodiciose 

canina generalizada. Iniciou com 10 mcg em 60 ml/3 vezes, água ozonizada a 45 

mcg por 5 min. e óleo ozonizado. A água e o óleo eram feitos em homogeneização 

e borrifado no corpo diariamente. Avaliado e iniciado também com tratamento 

medicamentoso sistêmico. Após 3 meses completamente curado. Caso Clínico 6 

(Canina) - Diagnóstico: Ferida aberta secundária a fratura de dígitos em membro 

torácico direito. Lesão por acidente automobilístico há 6 meses sem nenhum 

tratamento. Apresentava lesão mucopurulenta em porção distal de membro 

torácico direito com perda dos dígitos e contaminação local e suspeita de 

osteomielite. Iniciado curativo com água ozonizada a 45 mcg por 5 min. e óleo 

ozonizado na ferida. Feito curativo oclusivo. IR a 15 mcg em 60 ml/3 vezes. A ferida 

apresentou grande melhora na cicatrização em 30 dias, mas não foi totalmente 

reepitelizada. Caso Clínico 7 (Canina) - Diagnóstico: Demodiciose canina. Iniciado 

o tratamento com borrifação de água ozonizada a 45mcg por 5 min com óleo 

ozonizado. Apareceu apenas uma vez no ambulatório de Ozônio e não retornou. 

Caso Clínico 8 (Canina) - Diagnóstico: Hérnia de disco intervertebral. Iniciou o 

tratamento não conseguindo ficar em estação recebeu IR 15 mcg em 60 ml/3 vezes 

e SC 10 mcg 40 ml em região paravertebral acima e abaixo e no local da hérnia de 

disco. Após 6 dias o cão conseguiu ficar em estação e recebeu novamente a 

mesma dose da anterior. Não retornou mais. Caso Clínico 9 (Felina) - Diagnóstico: 

Complexo Gengivite Estomatite. Recebeu sedação e foi realizada limpeza da 

mucosa oral com água ozonizada a 45 mcg por 5 min, depois da limpeza passamos 
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óleo ozonizado na gengiva. Apresentou excelente resposta ao quadro de 

inflamação. Caso Clínico 10 (Canina) - Diagnóstico: alopecia, gengivite, secreção 

ocular purulenta. Realizamos a borrifação de água ozonizada a 45 mcg por 5 min 

e óleo ozonizado no corpo, foi realizado a limpeza ocular, Teste de Schirmer e teste 

de fluoresceína, apresentou uma ulceração em córnea. Instilado colírio ozonizado. 

Não retornou para acompanhamento. 

Os benefícios farmacológicos são dependentes da correta dose de oxigênio-

ozônio (concentração e volume). Os efeitos benéficos ocorrem após o contato de 

cada molécula de ozônio com as bicamadas de fosfolipídios existentes nas 

membranas celulares. Origina-se segundos mensageiros (peróxido de hidrogênio, 

hidroperóxidos, ozonídeos e lipídios oxidados) que irão estimular a resposta 

oxidante endógena e a resposta imunológica do paciente. Assim, é importante 

controlar a dosagem do gás para se evitar um estresse oxidativo grave irreversível 

por superdosagem (RODRÍGUEZ et al., 2017).  

Observou-se que a molécula de ozônio é capaz de auxiliar a regulação da 

estrutura celular, agilizando a melhora clínica do paciente pela melhora no sistema 

imunológico. O mais interessante nessa terapia inovadora é a relação 

custo/benefício, visto que é uma terapia muito acessível (baixo custo), segura e 

com resultados excelentes capazes de melhorar a qualidade de vida do paciente e 

que atrai novos adeptos (tutores). Porém, uma das maiores dificuldades na terapia 

é manter a assiduidade do tutor para a realização das sessões que podem ser 

diárias, semanais, quinzenais. 

 

Conclusão  

 A ozonioterapia mostrou-se eficiente em todos os tratamentos em que foi 

utilizado, sendo os casos dermatológicas mais efetivos, além de desempenhar 

excelente efeito analgésico em patologias do sistema locomotor e quadros 

inflamatórios de gengivite em felinos. A melhora dos casos clínicos foi evidente na 

terapia isolada ou combinada com tratamento convencional e doses, volume e vias 

de aplicação foram variados e dependiam da resposta de cada paciente, 

necessitando-se de protocolo individualizado. 
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Resumo  

A utilização de compostos orgânicos permitirem a preservação dos ecossistemas. 
Nesse contexto, foi conduzido um experimento no UniCatólica em um delineamento 
inteiramente casualizado (DIC), com 20 tratamentos, constituído de quatro 
repetições, a saber: dose de 180 kg ha-1 de P2O5 com as seguintes doses para 
cada repetição em cada tratamento T1 (sem adubação), T2 (2,5 gramas de 
superfosfato simples) T3 (25 gramas esterco de bovino), T4 (45 gramas esterco de 
equino), T5 (26,47 gramas esterco de ovino), T6 (9,57 gramas esterco de aves), T7 
(1,25 gramas de SS e 12,5 gramas de esterco bovino), T8 (1,25 gramas de SS e 
22,5 gramas de esterco equino), T9 (1,25 gramas de SS) e 13 gramas de esterco 
ovino), T10 (1,25 gramas de SS e 4,7 gramas de esterco de aves). De maneira 
geral, percebeu-se uma superioridade do genótipo Tamani em resposta as 
diferentes adubações. E para todos os tratamentos com algum tipo de adubação, 
houve resposta positiva para os dois genótipos, ou seja, as plantas que receberam 
alguma adubação responderam melhor que as não tratadas, para as três 
características avaliadas.  

Palavras-chave: Composto orgânico. Fertilidade. Pastagem. 

 

Introdução 

É sabido que a produção animal gera grande quantidade de resíduos e, de 

modo geral, maior atenção é dada aos estercos. Para estes, a aplicação ao solo 

sempre foi à destinação mais comum e a maior parte dos reflexos é benéfica. Do 

ponto de vista da fertilidade do solo e da nutrição das plantas, há fornecimento de 

nutrientes e melhoria de outros atributos químicos relacionados à acidez, ao 
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aumento do teor de matéria orgânica e da capacidade de troca de cátions. Há 

também efeito da aplicação de estercos em atributos físicos, quase todos 

associados à melhoria da estrutura do solo que acompanha o aumento do teor de 

matéria orgânica (ADAME, 2014). Silveira (2016) destaca a importância dentre as 

alternativas possíveis, a utilização dos compostos orgânicos oriundos dos dejetos 

da produção animal, mais especificamente da avicultura de postura. Este setor tem 

grande importância para a economia brasileira devido ao aumento contínuo dos 

números de aves de postura no país. Assim, a busca por novos métodos de 

tratamento e reciclagem dos dejetos gerados com a criação das aves são de 

fundamental importância para promover a sustentabilidade do sistema produtivo. 

Um dos aspectos mais relevantes da pesquisa é o fato de a utilização de compostos 

orgânicos permitirem a preservação dos ecossistemas. Assim, o presente trabalho 

teve como objetivo, avaliar o desempenho de duas forrageiras quanto às diferentes 

formas de adubação (orgânica e convencional), visando identificar fontes orgânico-

sustentáveis de adubação. 

 

Metodologia  

O trabalho foi conduzido no Centro Universitário Católica do Tocantins, no 

Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado na Rodovia TO-050, 

Loteamento Coqueirinho, lote 7, Palmas - TO. O experimento consistiu em 

delineamento inteiramente ao casualizado (DIC), foram utilizadas duas forrageiras, 

a Panicum maximum Jacq. (cv. Massai) e a BRS Tamani (Híbrida de Panicum 

maximum), em um esquema fatorial, 10 x 2 (composto por dez combinações de 

adubação e dois genótipos de forragem), totalizando 20 tratamentos, constituído de 

quatro repetições/unidades experimentais. Para tanto, foram realizadas coletas de 

amostragem do solo. Conforme a análise de solo (Tabela 1), devido ao solo 

apresentar uma saturação por bases de 25,4% foi realizada uma calagem para 

elevar para 50% adicionando uma calagem de 1645 kg ha-1 de calcário file®, 

equivalente a 4,1 gramas por unidade experimental. Os teores de K e M.O. Estava 

em níveis recomendados para a cultivar, então foi realizado a adubação apenas 

para elevar o nível de fósforo que estava abaixo de recomendável. Utilizando a 

dose de 180 kg ha-1 de P2O5 com as seguintes doses para cada repetição em cada 

tratamento T1 (sem adubação), T2 (2,5 gramas de superfosfato simples) T3 (25 
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gramas esterco de bovino), T4 (45 gramas esterco de equino), T5 (26,47 gramas 

esterco de ovino), T6 (9,57 gramas esterco de aves), T7 (1,25 gramas de SS e 12,5 

gramas de esterco bovino), T8 (1,25 gramas de SS e 22,5 gramas de esterco 

equino), T9 (1,25 gramas de SS e 13 gramas de esterco ovino, T10 (1,25 gramas 

de SS e 4,7 gramas de esterco de aves). A conversão do teor de nutrientes para a 

quantidade de esterco utilizada foi de acordo a porcentagem de nutrientes para 

cada esterco de acordo o livro 5ª aproximação Minas Gerais (COMISSÃO DE 

FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CFSEMG, 1999). 

As sementes foram cultivadas em sacos plásticos (sacos para mudas) para 

5 kg (dimensões 30 x 40 x 0,20 cm), sendo cada saco uma unidade experimental. 

O experimento foi conduzido primeiramente na estufa, devido ao mau 

funcionamento da irrigação e a temperatura no mês de janeiro o plantio foi 

suspenso. Em fevereiro foi realizado a semeadura utilizando 20 sementes por saco, 

após a emergência foi realizado o desbaste deixando 5 plantas por saco e levados 

a casa de vegetação devido as condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento 

da cultura. O primeiro corte foi realizado aos 38 dias após a semeadura, o segundo, 

28 dias após o primeiro, de modo que o intervalo entre os cortes foi denominado 1º 

e 2º crescimentos. Após o primeiro corte foi realizado uma adubação de cobertura 

utilizando 50 kg ha-1 de N com as seguintes doses para cada repetição em cada 

tratamento: T1 (0,28 gramas de sulfato de amônia), T2 (0,28 gramas de sulfato 

amônia) T3 (4,03 gramas esterco de bovino), T4 (6,94 gramas esterco de equino), 

T5 (4,46 gramas esterco de ovino), T6 (3,12 gramas esterco de aves), T7 (0,14 

gramas de SA e 2,015 gramas de esterco bovino), T8 (0,14 gramas de SA e 3,47 

gramas de esterco equino), T9 (0,14 gramas de SA e 2,23 gramas de esterco ovino, 

T10 (0,14 gramas de SA e 1,56 gramas de esterco de aves). Para as avaliações, 

as alturas das plantas foram obtidas com o auxílio de uma trena (cm). Estas 

determinações foram realizadas antes de cada corte da forrageira em dois períodos 

denominados 1º e 2º crescimento. Os cortes foram efetuados à altura de 10 cm do 

colo (base) das plantas, em seguida foi realizado a pesagem da massa fresca 

colocando-os em sacos de papel, posteriormente o material foi seco em estufa de 

circulação forçada a 65ºC, por 72 horas, para obtenção da matéria seca (MS). Em 

relação à análise estatística, foi realizada a análise de variância, estudando os 

efeitos principais (adubação e genótipos), bem como a interação entre adubação e 
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genótipos. As médias foram comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott 

(1974), a 5% de probabilidade por meio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2011).  

 

Resultados e discussão  

Por meio da Tabela 1, pode-se observar o resumo da análise de variância 

(Anova) para o experimento conduzido no Centro Universitário Católica do 

Tocantins, durante os anos de 2018 e 2019, para o primeiro corte. Ao avaliar a 

análise de variância (anova), percebeu-se que houve interação significativa, a 5% 

de probabilidade, para o desdobramento entre cultivar x adubação, para as 

características, altura de plantas, massa fresca e seca das forrageiras Massai e 

Tamani (Tabela 1). Na Tabela 2 (dados não mostrados), encontram-se os 

resultados médios referentes ao teste de agrupamento de medicas Scott-Knott 

(1974), para as forrageiras Massai e Tamani, para o primeiro corte. Para a 

característica altura de plantas (cm), em relação ao desdobramento adubação x 

cultivar, percebe-se que para os tratamentos realizados com adubação química 

recomendada, compostos bovino, ovino e aviário, e as adubações químicas com 

esterco bovino, equino, ovino e aviário, não diferiram entre si e se sobressaíram em 

relação a testemunha, a 5% de probabilidade, para o genótipo Massai. Para o 

genótipo Tamani, nota-se superioridade para adubo químico recomendado, 

compostos ovino e aviário, adubações química combinada com os estercos bovino, 

equino, ovino e aviário em relação a testemunha. Estes tratamentos não diferiram 

entre si, a 5% de probabilidade. Para o desdobramento cultivar x adubação, 

observa-se que as cultivares Massai e Tamani, não diferiram entre si (p>0,05), para 

os tratamentos, testemunhas, adubo químico recomendado, composto ovino e 

aviário (isolados), adubo químico + equino, adubo químico + ovino. Entretanto, 

Massai foi superior a Tamani quando tratada apenas com o composto bovino; 

Tamani se sobressaiu nos tratamentos composto equino, adubo químico + bovino 

e adubo químico + aviário (Tabela 2). 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância (Anova) para as características, altura de planta (cm), 
massa fresca (g) e massa seca (g), de um experimento realizado com duas forrageiras, Massai e 
Tamani, no Centro Universitário Católica do Tocantins, UniCatólica, Palmas, TO. 

FV GL QM   
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  Altura de planta 

(cm) 

Massa fresca  

(g) 

Massa fresca 

(g) 

Cultivares 1 57,80ns 41,23*      0,98ns       

Adubação 9 504,66* 16,791*       0,950*       

Cultivar x adubação  9 68,36* 11,90*       0,545*     

Resíduo  60 24,05 2,10 0,13 

Média geral --- 31,53 3,67       0,88       

C.V. (%) --- 15,56 39,48 40,51 

*significativo a 5% de probabilidade; *não significativo a 5% de probabilidade. 

 

Para massa fresca, em relação ao desdobramento adubação x cultivar, 

houve superioridade para os tratamentos adubo químico recomendado, composto 

bovino, equino, ovino e aviário (isolados), adubo químico combinado com esterco 

bovino e equino em relação a testemunha e aos tratamentos adubo químico + ovino 

e adubo químico + aviário (p>0,05), para o genótipo Massai. Em relação a Tamani, 

adubo químico combinado com aviário foi superior a testemunha e a todos os outros 

tratamentos (p<0,05) (Tabela 2). Para o desdobramento cultivar x adubação, houve 

superioridade do genótipo Tamani em resposta aos tratamentos adubo químico 

com esterco equino, ovino e aviário, os quais não diferiram entre si (p>0,05). Para 

os demais tratamentos, não houve diferença significativa entre os genótipos 

(p>0,05).  

Em relação ao desdobramento adubação x cultivares, para massa seca (g), 

para Massai, houve superioridade dos tratamentos, adubo químico recomendado, 

composto bovino, equino, ovino e aviário (isolados), adubo químico + bovino e 

adubo químico + equino, os quais não diferiram entre si. Para Tamani, os 

tratamentos adubo químico recomendado, compostos equino, ovino e aviário 

isolados, e adubo químico combinado com composto bovino, equino, ovino e 

aviário, foram superiores ao composto bovino e a testemunha. Para o 

desdobramento cultivar x adubação, houve superioridade para a cultivar Tamani, 

para as adubações, adubo químico + ovino e adubo químico + aviário, sendo que 

estes tratamentos não diferiram entre si, a 5% de probabilidade; para os demais 

tratamentos não foram observadas diferenças significativas entre os genótipos 
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(p>0,05) (Tabela 2). De maneira geral, percebeu-se uma superioridade do genótipo 

Tamani em resposta as diferentes adubações. E para todos os tratamentos com 

algum tipo de adubação, houve resposta positiva para os dois genótipos, ou seja, 

as plantas que receberam alguma adubação responderam melhor que as não 

tratadas, para as três características avaliadas. Meneghin et al. (2018) encontraram 

resultados similares em relação as adubações dos genótipos Massai e Tamani, os 

quais verificaram que as cultivares de Panicum maximum Massai, BRS Quênia e 

BRS Tamani são responsivas a adubação fosfatada no tange a produção de 

forragem a as características morfogênicas. Garcez Neto et al. (2002), trabalhando 

com Panicum maximum cv. Mombaça, verificaram que todas as variáveis no estudo 

responderam positivamente ao suprimento de nitrogênio, com exceção do filocrono, 

que foi reduzido pelo efeito nutricional. As diferenças nas alturas de corte foram 

significativas para caracterização da duração de vida da folha, assim como para o 

comprimento de folhas e número de folhas verdes por perfilho. As taxas de 

alongamento e aparecimento de folhas foram incrementadas em até 133 e 104%, 

respectivamente, pelo aumento na disponibilidade de nitrogênio. A relação entre 

ambas as variáveis foi determinante na caracterização das principais mudanças 

vegetativas observadas. A grande resposta nas características morfogênicas do 

cultivar estudado constitui eficiente meio para manipular a estrutura do dossel, 

possibilitando melhor alocação dos recursos produtivos no processo de 

crescimento e desenvolvimento da planta. 

 

Conclusões 

Houve uma superioridade do genótipo Tamani em resposta as diferentes 

adubações, para a maioria dos tratamentos.  
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Composição nutricional e estabilidade da carne mecanicamente 

separada (CMS) de tambaqui submetida a diferentes processos 
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Resumo 

A CMS permite maior recuperação de carne em comparação aos métodos de 
processamento convencionais, gerando produtos base considerados versáteis para 
a elaboração de novos subprodutos. Logo, objetivou-se com esta pesquisa avaliar 
a composição nutricional da CMS de tambaqui submetida a diferentes processos 
de lavagens. A composição em ácidos graxos foi obtida segundo metodologia da 
Association of Official Analytical Chemists. A gordura total foi calculada como a 
soma de todos os ácido graxos e expressa como triglicéride equivalente. Gorduras 
saturadas e monoinsaturadas foram calculadas com a soma de seus respectivos 
ácidos graxos. A energia bruta foi determinada por meio de bomba calorimétrica. 
As análises da composição centesimal e do perfil de ácidos graxos demostraram 
redução do perfil proteico e aumento dos teores lipídicos ao final da última lavagem, 
demostrado que a espécie é capaz de reter lipídeos. Contudo, grande parte dessa 
gordura é composta por ácidos graxos da série ômega 3 e 6, responsáveis por 
trazer benefícios à saúde humana. Observou-se que a CMS de tambaqui possui 
alto valor nutritivo, sendo rico em ômega 3 e 6, no entanto, ainda carece de mais 
estudos para avaliar o potencial de rancificação das gorduras e testes sensoriais 
do produto final após as lavagens. 
Palavras-Chave: Lipídeos. Ácidos graxos. Ômega 3.  

 

Introdução  

No Estado do Tocantins, Lima et al. (2011) e Pedrosa Filho et al. (2014) fizeram um 

levantamento das espécies nativas mais beneficiadas pelos entrepostos de 

processamento com Serviço de Inspeção Federal (SIF). De acordo com os autores, 

o tambaqui e seus híbridos foram considerados os organismos aquáticos mais 
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processados em escala de volume e renda bruta. Adicionalmente, foi identificado 

que os frigoríficos estão iniciando projetos de diversificação dos produtos destas 

espécies, mas ainda carecem de informações técnicas para dispor de um 

aproveitamento total da carcaça dos animais abatidos e comercializados na forma 

de filé.  

 Segundo Gonçalves (2011), a Carne Mecanicamente Separada (CMS) 

permite maior recuperação de carne em comparação aos métodos de 

processamento convencionais, gerando um produto base considerado versátil para 

elaboração de novos subprodutos.  

 Neste cenário, as espécies nativas da aquicultura tropical brasileira carecem 

de informações técnicas para o processamento que difere do peixe fresco 

comercializado apenas eviscerado. Por outro lado, para espécies como o tambaqui, 

a presença de espinhas intramusculares impossibilita a difusão do seu produto 

filetado para o público mais exigente. Assim, a tecnologia de obtenção de sua CMS 

pode gerar produtos que alcancem esse público fornecendo-lhes a proteína do 

pescado com maior segurança, inclusive abrindo possibilidades para aplicação em 

programas de alimentação escolar e em hospitais. 

 No entanto, no desenvolvimento do produto, fatores como os processos de 

lavagens, a cor e a textura do material (que possui a capacidade de formação de 

gel) e a estabilidade comercial (validade no armazenamento) podem interferir no 

sabor e na sua aceitabilidade. Logo, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a 

composição nutricional da CMS de tambaqui submetida a diferentes processos de 

lavagens. 

 

Materiais e Métodos 

  A composição em ácidos graxos foi obtida segundo metodologia da 

Association of Official Analytical Chemists (2000). Durante a análise foi adicionado 

ácido pirogálico com o intuito de minimizar a degradação oxidativa dos ácidos 

graxos. O triglicéride undecanóico (C11:0) foi adicionado como padrão interno. A 

gordura foi extraída com a utilização de éter e metilada em ésteres metílicos de 

ácidos graxos (fatty acid methyl esters - FAMEs), através da reação com trifluoreto 

de boro (BF3) em metanol. FAMEs foram medidos quantitativamente por 
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cromatografia gasosa capilar (Coluna capilar SP2560 100m x 0,25mm), mediante 

a utilização de padrão interno C11:0.  

 A gordura total foi calculada como a soma de todos os ácido graxos e 

expressa como triglicéride equivalente. Gorduras saturadas e monoinsaturadas 

foram calculadas com a soma de seus respectivos ácidos graxos. Gorduras 

monoinsaturadas incluem somente a forma cis. A energia bruta foi determinada por 

meio de bomba calorimétrica (IKA modelo 5000, Staufen, Alemanha). 

 

Resultados e Discussões 

Os teores lipídicos apresentaram um notável aumento ao final da última lavagem 

(Tabela 1), demostrando resultados contrários ao trabalho de Kirschnik (2007) por 

exemplo, que observou uma diminuição nos teores de lipídeos de 6,27% para 

5,38% na lavagem da CMS obtida da carcaça de tilápia, e de 2,91% para 1,63% na 

lavagem da CMS de tilápias inteiras. Entretanto, os resultados de Costa et al. 

(2015) foram semelhantes aos desta pesquisa; os autores observaram um aumento 

relativamente alto após o terceiro ciclo de lavagem, o teor lipídico da CSM (Carne 

Separada Manualmente) da espécie tibiro (Oligoplites palometa) de 1,43% passou 

para 1,73%, demostrando que a espécie tibiro é capaz de reter um grande 

percentual lipídico, assim como a CMS de tambaqui neste trabalho. 

Rebouças et al. (2008) explica que em alguns casos o percentual lipídico pode se 

apresentar mais elevado devido à deposição de gordura na região abdominal do 

peixe, de onde é retirada a maior parte da carne não aproveitada na filetagem. Em 

geral, o conteúdo lipídico do pescado é um elemento variável, dependendo da 

espécie, idade, região do corpo, ciclo sexual e alimentação. Porém, vale salientar 

que grande parte desta gordura é composta por ácidos graxos monoinsaturados e 

polinsaturados, tendo destaque os da série ômega-3 e ômega-6, responsáveis por 

trazer benefícios à saúde humana, reduzindo o risco de doenças do coração, 

câncer e artrite (MADRID, et al., 1999; EYMARD, et al., 2005). 

Grandes aumentos nos teores lipídicos podem de certa forma ser um obstáculo na 

obtenção da CMS de tambaqui. Visto que, esse produto apresenta um alto teor de 

gorduras em sua maioria por ácidos graxos de cadeia longa, poli-insaturados, 

implicando na diminuição da estabilidade devido as reações oxidativas, na qual 

forma diversos compostos, entre eles os hidroperóxidos, resultando no odor e sabor 
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de ranço do pescado (YERLIKAYA et al., 2005; GEROMEL, 1989). A partir desse 

resultado, sugere-se mais estudos para avaliar o potencial de rancificação das 

gorduras e testes sensoriais do produto final após as lavagens. 
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Tabela 1 - Resultados da composição centesimal e perfil dos ácidos graxos da 
CMS de tambaqui antes e após os procedimentos de lavagem. 

ANÁLISES MP-(CMS) TAMBAQUI (%) PF-(CMS) TAMBAQUI (%)

Ácido Butírico (C4:0) Não detectado Não detectado

Ácido Capróico (C6:0) Não detectado* 0,04±0,02

Ácido Caprílico (C8:0) 0,05±0,01 0,05±0,01

Ácido Cáprico (C10:0) Não detectado Não detectado

Ácido Undecanóico (C11:0) Não detectado Não detectado

Ácido Láurico  (C12:0) 0,03±0,01 0,03±0,01

Ácido Tridecanóico (C13:0) Não detectado Não detectado

Ácido Miristico (C14:0) 1,38±0,08 1,55±0,05

Ácido Miristoleico (C14:1) 0,14±0,02 0,15±0,01

Ácido Pentadecanóico (C15:0) 0,09±0 0,1±0,01

Ácido 10-Pentadecenóico (C15:1) Não detectado* 0,03±0

Ácido Palmítico (C16:0) 21,5±0,3 25,2±0,7

Ácido Palmitoleico (C16:1n7) 3,92±0,16 4,46±0,13

Ácido Margárico (C17:0) 0,18±0 0,21±0,01

Ácido cis-10-Ácido Heptadecenóico (C17:1) Não detectado Não detectado

Ácido Esteárico (C18:0) 6,21±0,01 7,44±0,21

Ácido Elaidico (C18:1n9t) 0,04±0,02 0,04±0,01

Ácido Oleico (C18:1n9c) 16,6±0,06 19,7±0,36

Ácido Linolelaidico (C18:2n6t) Não detectado* 0,01±0

Ácido Linoleico LA (C18:2n6c) 3,51±0,17 4,01±0,23

Ácido Gama-Linolênico GLA (C18:3n6) 0,21±0,02 0,23±0,03

Ácido Alfa Linolenico LNA (C18:3n3) 0,25±0,03 0,27±0,04

Ácido Araquídico (C20:0) 0,08±0,01 0,1±0,01

Ácido Cis-11-Eicosenóico (C20:1n9) 0,87±0,02 1,04±0,02

Ácido Heneicosanóico (C21:0) 0,12±0,02 0,16±0,02

Ácido cis-11,14- Eicosadienóico (C20:2) 0,15±0,02 0,016±0,01

Ácido cis-8,11,14-Eicosatrienóico (C20:3n6) 0,45±0,03 0,52±0,07

Ácido Araquidonico AA (C20:4n6) 0,31±0,04 0,35±0,06

Ácido cis-11,14,17-Eicosatrienóico 0,01±0 0,01±0

Ácido Behenico (C22:0) 0,04±0,01 0,04±0

Ácido Erúcico (C22:1n9) 0,01±0 0,01±0,01

Ácido 5,8,11,14,17- EPA (C20:5n3) Não detectado* Não detectado*

Ácido Tricosanóico (C23:0) Não detectado* 0,01±0

Ácido cis-13,16-Docosadienóico (C22:2) Não detectado Não detectado*

Ácido Lignocérico (C24:0) 0,03±0,01 0,03±0

Ácido Nervonico (C24:1n9) Não detectado* Não detectado

Ácido Docosahexaenóico DHA (C22:6n3) Não detectado* 0,03±0,01

Gordura Monoinsaturada 21,6±0,21 25,4±0,48

Gordura Poli-insaturada 4,92±0,25 5,61±0,41

Gorduras Insaturadas 26,5±0,44 31±0,53

Gorduras Saturadas 30±0,44 35,2±0,94

Gorduras Trans 0,04±0,01 0,04±0,01

Ômega 3 0,27±0,03 0,31±0,05

Ômega 6 4,49±0,25 5,13±0,37

Ômega 9 17,5±0,04 20,8±0,38

Proteina Bruta 40,3±0,76 33,1±0,4

Extrato Etéreo por Hidrólise Ácida 56,5±0,85 66,2±1,17

Energia Bruta (caloria/g) 7589±196 8140±23,4

Matéria Mineral 2,82±0,04 0,76±0,03

Cálcio 0,25±0,05 0,17±0,01

Fósforo 0,48±0,03 0,16±0,01

Umidade 33,83±0,34 32,74±0,52

 ND: Não detectado em todas as repetições; ND*: Não detectado em uma ou duas repetições. 
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Conclusões  

Os resultados indicam que não houve grandes alterações na qualidade 

nutricional da CMS de tambaqui, permanecendo um alimento de alto valor nutritivo. 

A partir dos procedimentos de lavagens observou-se redução proteica, 

provavelmente, decorrente à remoção das proteínas hidrossolúveis e aumento nos 

teores lipídicos, demostrando que a CMS de tambaqui tem a capacidade de reter 

um grande percentual lipídico, sendo necessário mais estudos para avaliar o 

potencial de rancificação das gorduras e testes sensoriais do produto final após as 

lavagens. Entretanto, vale ressaltar que a CMS de tambaqui é rica em ácidos 

graxos monoinsaturados e polinsaturados, dentre os quais se destacam os da série 

ômega-3 e ômega-6, responsáveis por trazer vários benefícios à saúde humana. 
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Resumo 
A leishmaniose visceral (LV), também conhecida por Calazar, é considerada uma doença 
negligenciada no Brasil, que apresenta altos índices de incidência. É causada pelo protozoário 
Leishmania chagasi (ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae), no qual a transmissão 
ao homem e ao cão ocorre por meio da picada do vetor Lutzomyia longipalpis, inseto 
hematófago com ampla distribuição no Brasil. Com isso, o presente trabalho propõe realizar 
testes parasitológicos de leishmaniose visceral canina em Palmas Tocantins para quantificar 
a incidência da doença nos animais atendidos pela clínica veterinária do Centro Universitário 
Católica do Tocantins. Os resultados do exame parasitológico foram os seguintes: 57,14% 
positivo e 42,86 % negativo, sendo que o resultado negativo não descarta a possibilidade de 
o animal ser positivo para a referente doença. 42,86 % evoluíram ao óbito e pode se concluir 
que essa condição é determinada pela alta carga parasitológica sistêmica que leva ao 
comprometimento de inúmeros órgãos vitais, como fígado, baço, rins, coração e outros. 

Palavras-Chave: Leishmania chagasi. Leishmaniose visceral canina. Saúde Pública. 
Doença negligenciada. 

 

Introdução 

A leishmaniose visceral (LV), também conhecida por Calazar, é considerada uma 

doença negligenciada no Brasil, que apresenta altos índices de incidência. É causada pelo 

protozoário Leishmania chagasi (ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae), no qual a 

transmissão ao homem e ao cão ocorre por meio da picada do vetor Lutzomyia longipalpis, 
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inseto hematófago com ampla distribuição no Brasil. No ambiente silvestre, as raposas e os 

marsupiais são considerados reservatórios (CORTES et al., 2012; OPAS, 2013).  

Clinicamente, a LV apresenta-se como uma enfermidade generalizada, de caráter 

crônico, sistêmico e fatal, podendo atingir 90% de letalidade, caso não tratada 

adequadamente.  Os sinais clínicos em cães são caracterizados pelo emagrecimento, apatia, 

neuralgia, poliartrite, poliomiosite, crescimento exagerado das unhas, feridas ao redor dos 

olhos e na ponta das orelhas, aumento dos linfonodos superficiais (TILLEY & SMITH JR., 

2008). 

Segundo a OMS, cerca de 500.000 novos casos e 59.000 óbitos de LV em humanos 

ocorram por ano, mundialmente, sendo que no continente americano, a maior incidência 

concentra-se no Brasil, Paraguai e Colômbia (OPAS, 2015). Atualmente o Brasil representa 

aproximadamente 90% dos casos de toda a América Latina, com uma taxa de letalidade de 

7,1% (MARCONDES, 2013; BRASIL, 2012). 

A cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, é classificada como endêmica 

para a Leishmaniose Visceral, isso se deve aos fatores que favorecem a proliferação do vetor 

e a transmissão do protozoário, tais como: o clima tropical, áreas verdes no espaço urbano, 

baixa escolaridade, poucas campanhas educativas para prevenção e controle, e numerosa 

população de cães em domicílios e abandonados. Se comparada à dengue, a Leishmaniose 

tem menor incidência, porém sua taxa de mortalidade é maior (SINAN, 2018). 

O vetor da LV está disseminado pelo Brasil e encontra-se adaptado para colonizar o 

meio ambiente modificado pelo homem. Isso significa que a introdução de cães infectados 

em áreas não endêmicas, onde existam potenciais vetores, podem resultar em um novo foco 

da doença (DANTAS-TORRES, 2006). Assim, o presente trabalho propõe realizar testes 

parasitológicos de leishmaniose visceral canina em Palmas/Tocantins, para quantificar a 

incidência da doença nos animais atendidos pela clínica veterinária do Centro Universitário 

Católica do Tocantins. 

 

Metodologia 

O estudo foi do tipo quantitativo descritivo por meio do diagnóstico parasitológico da 

doença Leishmaniose Visceral de cães com suspeita clínica, atendidos na clínica veterinária 
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do Centro Universitário Católica do Tocantins e domiciliados em áreas endêmicas do 

município de Palmas, Tocantins. 

Para a citologia aspirativa de gânglio linfático, os animais com suspeita clínica para 

leishmaniose foram submetidos à punção dos linfonodos mandibular, cervical superficial e 

poplíteo esquerdo e direito. Optou-se pela utilização de agulha descartável (Agulha 

descartável 0,70x25, BD®, EUA), em movimentos regulares de avanço e recuo ao interior do 

órgão. O material obtido foi imediatamente depositado sobre lâmina para microscopia e 

distribuído sobre a mesma em forma de esfregaço, corados e analisados em microscópio, 

sendo realizada a análise de duas lâminas por animal (BRITO et. al., 2017). 

Para o exame parasitológico de LV as lâminas foram avaliadas à microscopia de luz 

em lente de imersão com aumento de 1000x. A observação de uma única forma amastigota 

em quaisquer lâminas refletiu em resultado positivo para o animal em questão. Os parasitas 

foram identificados morfometricamente. 

Os resultados foram transferidos para um banco de dados e a análise descritiva 

realizada. As variáveis como sexo, idade e presença de sinais clínicos foram analisadas 

quanto à associação com a positividade. Para tal, os testes de qui-quadrado com correção de 

Yates são calculados com erro estatístico de 5%. 

A padronização da análise do teste foi feita em microscópio óptico, com o objetivo 

de determinar a sequência de leitura da lâmina e também a geração de novos conhecimentos 

proporcionando a intimidade dos alunos com a análise das lâminas de forma a garantir uma 

maior sensibilidade dos alunos favorecendo o diagnóstico; Na palpação dos linfonodos direito 

e esquerdo empregou-se o método padrão que deve ser realizado, seguindo as diretrizes de 

segurança, com os métodos de contenção do animal (uso de focinheiras) e EPIs.  

 

Resultados e Discussão  

A avaliação parasitológica a partir da punção aspirativa dos linfonodos mostrou que 

57,1 % (4/7) dos animais com suspeita clínica e sorologia positiva, apresentou resultado 

positivo no teste parasitológico (Tabela 1). 

O animal sintomático tem uma maior probabilidade de ser diagnosticado pela 

característica do teste parasitológico em possuir alta especificidade e baixa sensibilidade, com 
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isso, aumentam as taxas de se encontrar as formas amastigotas do parasito na amostra, uma 

vez que este se encontra em ciclo de proliferação e aumenta de forma quantitativa no 

indivíduo (BRASIL, 2006). 

A da positividade do animal foi determinada através do exame parasitológico de LVC 

que é o mais preciso e eficaz dentre os exames utilizados para a confirmação da doença, pois 

foi observada a forma amastigota do endoparasita (Figura 1) nas amostras de esfregaço tipo 

squash dos linfonodos. É um método comumente utilizado na rotina veterinária por ter maior 

segurança e com uma fácil execução, tendo em vista o custo-benefício (SCHIMMING, 2012). 

O teste rápido (sorológico) foi usado como pré-requisito para a realização do teste 

parasitológico assim como o proposto por Oliveira T.S. (2011). De todos os animais 

submetidos ao teste parasitológico com resultado positivo, três evoluíram ao óbito. Sendo que 

apresentavam alta carga parasitológica sistêmica que leva ao comprometimento de inúmeros 

órgãos vitais, como fígado, baço, rins, coração e outros. 

Um animal com sorologia inconclusiva obteve resultado negativo no teste 

parasitológico (Tabela 1). Geralmente, animais doentes assintomáticos, podem apresentar-

se resultado inconclusivo ou mesmo negativo na sorologia, isso pode ocorre quando o 

parasita se encontra em seu período de incubação que dura em média de 3 a 7 meses 

(podendo durar anos) ou por uma resposta imune do hospedeiro que impede o aparecimento 

dos sinais clínicos (BRASIL, 2005). 

Além disso, deve-se considerar que a sorologia deste animal pode ter apresentado 

reação cruzada por parasitos de mesma família, Esse mesmo animal passava por tratamento 

contra hemoparasitoses (MATOS, 2015). 

 

Tabela 1. Sinais clínicos e resultados de sorologia e teste parasitológico de cães suspeitos 

de leishmaniose visceral canina, provenientes do município de Palmas, Tocantins, Brasil. 

Raça Sinais Clínicos Sorologia Citologia 

Poodle Epistaxe, anemia e apatia. In - 
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Poodle Epistaxe, anemia, perda de peso, tetraparesia. + + 

SRD Úlceras tópicas, com presença de alopecia. + - 

SRD Hipertrofia de linfonodos e pirexia. + + 

SRD Linfonodos hipertrofiados, úlcera lateral em 

membro torácico na região do antebraço, 

lesão lateral no focinho. Anemia. 

 

+ 

 

- 

SRD Linfonodos hipertrofiados, úlcera lateral em 

membro pélvico na região metatársica, lesão 

medial rostral. 

 

+ 

 

+ 

American 

pitbull terrier 

Linfonodos hipertrofiados, úlcera lateral em 

membro pélvico na região metatársica, lesão 

medial rostral. 

 

+ 

 

+ 

Legenda: Positivo (+); Negativo (-); Inconclusivo (In); Sem raça definida (SRD). 

 

Conclusões 

O exame parasitológico de amostra coletada de punção aspirativa de linfonodo é 

uma ferramenta no diagnóstico da leishmaniose visceral canina de rápida e de baixo custo. 

Contudo, a experiência do observador e o tempo considerado para as avaliações são fatores 

de suma importância para reforçar sua aplicabilidade e aceitabilidade na rotina clínica de 

pequenos animais. Além disso, pode observar que os animais que apresentaram 

sintomatologia clínica específica da LVC, automaticamente se encontraram em uma alta 

carga parasitária e assim, maior facilidade de identificação das formas amastigotas nos 

esfregaços. 
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Produção de silagem em tubo PVC avaliando os efeitos da 

inoculação à base de azospirillum spp e adubação na cultura 

do milheto, cultivados no Estado do Tocantins. 

 
Juliana Arruda Gomes Moura Rodrigues16 

 Evandro Reina2  

 Irene Alexandre Reis3 

  Marcelo Henrique Borges Souza4 

Taiana de Moraes jarenko5 

Letícia Pereira Turíbio6 

 
Resumo 

No Estado do Tocantins existe uma carência de informações sobre o desempenho 
produtivo de forrageiras para produção de volumosos. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar o efeito da inoculação de bactérias do gênero Azospirillum 
spp. em conjunto com doses de NPK sobre características produtivas da cultura do 
milheto buscando novas alternativas para produção de volumosos.  A silagem de 
Milheto foi elaborada em silos experimentais dotados com válvula tipo Bunsen para 
escape dos gases e os tratamentos consistiram de: T1: adubação química (NPK), 
T2: adubação química (NPK) e inoculação com Azospirillum brasilense e T3: 
inoculação com Azospirillum brasilense e 8 contendo repetições. A temperatura 
média das silagens foram de 22,1 ºC, 22,2 ºC e 22,0 ºC. Os teores pH observado 
apresentaram valores médios entre 4,35 a 4,69 em todos os tratamentos 
estudados. Os parâmetros avaliados atenderam aos requisitos de uma boa 
fermentação e consequentemente para uma boa silagem. 

Palavras-Chave: Milheto, Silagem, adubação química (NPK) e Azospirillum 
brasilense. 

 

Introdução 

O uso das bactérias diazotróficas endofíticas representa um grande 

potencial para reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados sintéticos. O 

aumento do custo dos adubos nitrogenados e a preocupação cada vez maior, no 

exterior e no Brasil, com os possíveis efeitos negativos do excesso de nitrato nos 

mananciais são fatores que devem ser levados em consideração para o incentivo 
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ao estudo do processo natural de Fixação biológica do Nitrogênio (FBN) Assim, 

todas as possibilidades de incremento da FBN na agricultura devem ser exploradas, 

não somente como alternativa econômica, mas também ecológica (CANTARELLA 

& DUARTE, 2004). 

A associação de inoculastes com adubos concorre para promover reduções 

nas doses de macronutrientes necessárias, em níveis idênticos de produtividade. 

Reis (2007) destaca o uso da fixação biológica de nitrogênio atmosférico (FBN) 

realizado por bactérias diazotróficas como uma das alternativas em busca do 

melhor aproveitamento deste nutriente, devido à possibilidade de redução da 

aplicação. 

A suplementação dos rebanhos na época crítica é uma alternativa que 

alguns pecuaristas procuram como forma de diminuir os efeitos da baixa oferta de 

volumoso neste período. Os produtores de ruminantes no Brasil dispõem de uma 

gama de plantas forrageiras conservadas na forma de silagem, por exemplo, milho, 

sorgo, cana-de-açúcar, capins de várias espécies para suplementação dos seus 

animais no período de escassez de pastagens (AMARAL, 2005). 

O milheto apresenta-se como uma opção na produção de silagem por ser 

planta de clima tropical, produtiva, cujas as características agronômicas permitem 

o seu cultivo como sucesso em solos com menor fertilidade. Embora cerca de 95% 

produzido para a utilização na alimentação animal seja utilizado para o consumo 

de grãos, a cultura também produz forragem de boa qualidade, que prover uma boa 

qualidade de matéria seca para a produção da silagem (JÚNIOR et al, 2009). 

Dessa forma o presente trabalho buscou avaliar o efeito da inoculação de 

bactérias do gênero Azospirillum spp. em conjunto com doses de NPK sobre 

características produtivas da cultura do milheto na silagem. 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido nas dependências do Centro Universitário 

Católica do Tocantins Campus II, localizada no município de Palmas - TO. Onde 

utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, possuindo três 

tratamentos (T1: adubação química (NPK), T2: adubação química (NPK) e 

inoculação com Azospirillum brasilense T3: inoculação com Azospirillum 

brasilense) e 8 repetições. O plantio do milheto foi realizado em espaçamento de 
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50 cm entre linhas, com 1,5 cm de profundidade e taxa de semeadura de 8 kg. ha-

1 de sementes puras viáveis. As sementes que foram utilizadas no tratamento 1 e 

2 foram inoculadas com Azospirillum brasilense (estirpe AZO 39, 1 x 108 UFC.ml-1) 

na dose de 200 mL. ha-1,. 

Após 90 dias do plantio quando as plantas apresentaram o estádio de 

maturação de grão farináceo, realizou-se o corte do material para a avaliação da 

produção da matéria verde (kg\ha) e para a produção de silagem.  Onde em cada 

tratamento após o corte efetuou-se a medição da parte aérea com o auxílio de uma 

fita métrica sendo seguidamente conduzido os materiais ao laboratório para 

pesagem da matéria verde total. Com o auxílio de uma balança de precisão pesou-

se 8 amostras de cada tratamento, sendo colocados em sacos de papel e levados 

a estufa de circulação de ar a 65 °C permanecendo na mesma por 72 horas. 

Seguidamente após o período de secagem do material o mesmo foi pesado 

novamente e os valores anotados para a avaliação da produção da matéria seca 

(kg\ha). 

Para a produção da silagem o material foi conduzido ao galpão de máquinas 

sendo picado em picadeira estacionária, triturada em partículas de 

aproximadamente 1 cm, realizando uma intensa homogeneização do material, 

depositando logo após  em tubos feitos de “PVC” medindo 10 cm de diâmetro e 40 

cm de comprimento realizando a compactação manualmente com soquete de 

madeira, logo após sendo lacrados com tampas de “PVC” dotadas de válvulas tipo 

“Bunsen”,  para livre escape dos gases produzidos pelo processo de fermentação, 

e vedados com fitas adesivas e acondicionados em local fresco e arejado até o 

momento da abertura. 

Após 21 dias do material ensilado período necessário para que ocorra a 

fermentação das bactérias anaeróbicas, os tubos foram abertos e pesados 

separadamente sendo submetido à prensa hidráulica para retirada do suco, após 

esse processo, o suco retirado da silagem foi submetido à análise de pH e 

temperatura.  

 

 Resultados e Discussão  
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Tabela 1. Produtividade de matéria seca (kg ha-1) da parte aérea do milheto com 
adubação química (NPK), adubação química (NPK) + inoculação de bactérias do 
gênero Azospirillum spp e inoculação de bactérias do gênero Azospirillum spp. 
Tratamento Produtividade de material seca (kg ha-1) 

1                              53.772500   B     

2                              56.991250 A 

3                              59.320000 A 

Fonte: Os autores 

 

Os valores médios de matéria seca (MS) da produção total antes do 

processo de ensilagem do milheto conforme observado na Tabela 1, apresentaram 

variação no tratamento com Adubação química (NPK) e Azospirillum brasilense e 

tratamento com apenas inoculação com Azospirillum brasilense, demostrando 

maior acumulo de matéria seca quando comparado ao tratamento utilizando 

apenas a adubação química (NPK).  

 

Tabela 2. Valores médios de matéria seca (MS) da silagem de Milheto com 
adubação química (NPK), adubação química (NPK) + inoculação de bactérias do 
gênero Azospirillum spp e inoculação de bactérias do gênero Azospirillum spp. 
Tratamento Produtividade de material seca (kg ha-1) 

1                              17.343750   B     

2                              22.658750  A 

3                              23.342500  A 

Fonte: Os autores 

 

Os valores médios de matéria seca (MS) da silagem de milheto conforme 

observado na Tabela 2, apresentaram variação no 2º e 3º tratamento, demostrando 

maior acumulo de matéria seca quando comparado ao tratamento utilizando 

apenas a adubação química (NPK).   

Os teores de matéria seca (MS) foram levemente baixos, variando de 17,34 

a 23,34 %, conforme observado na Tabela 2. Segundo Atis et al. (2013) o teor de 
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MS da silagem deve estar entre 20 e 27%. Os valores de MS obtidos com as 

silagens de milheto utilizando adubação química (NPK) + inoculação de bactérias 

do gênero Azospirillum spp e inoculação de bactérias do gênero Azospirillum spp. 

adequaram-se as recomendações destes autores.  

 

Tabela 3. Valores médios de PH e temperatura (ºC) do suco das silagens de 
Milheto. 

Tratamento         Temperatura (ºC) pH 

Adubação química (NPK)           22,1 4,69 

Adubação química (NPK) e Azospirillum 

brasilense 

          22,2 4,35 

inoculação com Azospirillum brasilense          22,0 4,57 

Fonte: Os autores 

 

Os parâmetros de qualidade fermentativa nos tratamentos estudados 

dispostos na Tabela 3. A temperatura média das silagens foram de 22,1 ºC, 22,2 

ºC e 22,0 °C para a silagem com adubação química (NPK), silagem + adubação 

química (NPK) e Azospirillum brasilense e com inoculação de Azospirillum 

brasilense. 

Os teores pH da silagem de milheto conforme observado na Tabela 3, 

apresentaram valores médios entre 4,35 a 4,69 resultados esses que promovem 

uma conservação da silagem e não favorece a multiplicação de microrganismos 

indesejáveis.  

 

Conclusão 

Verificou- se que a utilização da adubação química (NPK) associada a   

inoculação com Azospirillum brasilense no tratamento 2º e apenas utilização 

Azospirillum brasilense no tratamento 3º apresentaram uma tendência de 

incremento na matéria seca quando comparada ao tratamento 1° utilizando apenas 

a adubação química (NPK). Dessa forma e possível observar que a utilização da 

inoculação com Azospirillum brasilense possibilitou maior desenvolvimento da 
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planta auxiliando no aumento de matéria seca para o processo de ensilagem da 

cultura do milheto.  
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Avaliação de plantas de cobertura para sistema de plantio direto 
em Cerrado Tocantinense 
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Gentil Cavalheiro Adorian18 

 

Resumo 
Na região de cerrado, o clima tropical dificulta a formação de palhada para plantio 

direto devido à rápida decomposição dos resíduos vegetais. Portanto, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de diferentes plantas de cobertura 

para plantio direto em cerrado tocantinense. O experimento foi desenvolvido na 

área experimental do Centro Universitário Católica do Tocantins, em delineamento 

de blocos casualizados, com 5 cultivos de plantas de cobertura (Mombaça, 

Marandu, Milheto, Mombaça + Milheto e Marandu + Milheto) e 4 repetições. 

Avaliou-se a porcentagem de cobertura do solo, produção de massa seca e 

densidade do solo. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05). Entre as variáveis analisadas 

houve diferença significativa para a produtividade de massa seca de palhada, em 

que, o cultivo de Milheto foi maior que Marandú. 

 
Palavras-chave: Milheto. Palhada. Proteção do solo. 

 

Introdução 

 

O plantio direto (SPD) é um sistema conservacionista de preparo do solo de 

eficiente no controle dos problemas de degradação do solo causados pela intensiva 

mecanização e exposição do solo devido às práticas tradicionais de cultivo (CASÃO 

JÚNIOR; ARAÚJO; LLANILLO, 2012).  

O uso de plantas de cobertura visando à formação de palha no solo é um 

requisito importante para implantação e manutenção de um SPD, e uma boa 

cobertura depende de vários fatores como tipo de cultura, resistência à 

decomposição, densidade de plantio, época de semeadura e, também, 

disponibilidade hídrica (PIRES et al., 2008). Porém, na região de cerrado, o clima 

tropical dificulta a formação de palhada devido à rápida decomposição dos resíduos 

vegetais (COSTA et al., 2015). 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de 

diferentes plantas de cobertura para plantio direto em cerrado tocantinense. 
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Metodologia 

O experimento foi conduzido de janeiro de 2019 a junho de 2019 na área 

experimental pertencente ao Centro Universitário Católica do Tocantins, Campus 

de Ciências Agrárias e Ambientais. O solo foi classificado Cambissolo háplico e 

relevo suave. Antecedendo a semeadura foi feita análise do solo, de amostras 

retiradas à profundidade de 0 a 20 cm (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Resultado da análise de solo. 

Fonte: Dados da pesquisa 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente 

casualizados, com cinco cultivos de plantas de cobertura e quatro repetições. Os 

cultivos eram: Panicum maximum cv. MOMBAÇA, Urochloa brizantha cv. 

MARANDU, Pennisetum glaucum (MILHETO), MOMBAÇA + MILHETO e 

MARANDU + MILHETO. Totalizaram-se 20 unidades experimentais com 8 m2 cada. 

A semeadura foi realizada manualmente no início do mês de fevereiro em 

linha com espaçamento de 50 cm. Cada parcela teve 6 linhas com comprimento de 

2 m. Foi utilizada a quantidade de 20 kg.ha-1 de sementes para o milheto, e para o 

Mombaça e Marandu, 15 kg.ha-1 para cada espécie. O valor cultural (VC) das 

sementes de Mombaça e Marandu 35% e as sementes de milheto, com 70% de 

germinação. 

Para o preparo da área experimental fez necessário aração, após as 

gradagens foi feita a aplicação de calcário à lanço, e logo em seguida uma nova 

gradagem para incorporação. A semeadura foi realizada com a profundidade de 2 

cm. No mesmo dia foi feita adubação com uso do fertilizante 05-25-15, sendo usado 

400 kg.ha-1. 

No início do mês de abril foi feita a aplicação do herbicida glifosato. Após o 

dessecamento das plantas foram feitas as coletas das palhadas e avaliação da 

porcentagem de cobertura do solo, utilizando um quadro amostrador de 50 x 50cm, 

sendo duas amostras por parcela. Coletou-se todo o material interno e levou-se 

pH P(meh) S Ca Mg  K Al H+Al M.O V Areia Silte Argila 

H2O 

mg dm-3 

 cmoc dm-3 mg 
dm-3 

% % 

4,97 1,11 5,28 0,57 0,20  0,11 0,30 3,20 11,63 2,57 24 17,7 58,3 
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para estufa por 72 horas a 65ºC. Após secagem, o material foi pesado em balança 

de precisão. A porcentagem de cobertura foi realizada tirando-se uma foto do 

quadro e analisando a área do solo em que ficou descoberta, em programa 

computacional Powerpoit®. Três amostras de solo foram coletadas por parcela 

utilizando anel volumétrico na profundidade de 15 a 20cm para determinação da 

densidade do solo.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa 

estatístico Sisvar 5.6. 

 

Resultados e Discussão 

Entre as variáveis analisadas, houve diferença significativa entre os cultivos 

de plantas de cobertura apenas para a produtividade de massa seca de palhada 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultado da análise de variância, apresentando valores de quadrado 
médio, das variáveis porcentagem de cobertura do solo, densidade do solo e 

produtividade de massa seca de palhada. 
 

FV GL Cobertura do solo1 Densidade do solo Massa seca da palha2 

CULTIVO 4 0,0747 0,0094 0,1129* 

BLOCO 3 0,0883 0,0089 0,012 

ERRO 12 0,2262 0,0114 0,0363 

CV (%)  4,99 8,9 5,37 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 1 Dados transformados por Raiz (x+1). 2 Dados 
transformados por Log 10. 

  

 Não foram observadas diferenças significativas entre os cultivos de plantas 

de cobertura para a variável densidade do solo (Figura 1). Os valores de densidade 

encontraram-se na faixa de 1,15 a 1,25 g.cm-3. 
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Figura 1. Valores médios de densidade do solo observados nos cultivos de 
plantas de cobertura. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 Quanto à porcentagem de cobertura do solo, também não foi observada 

diferença significativa entre os cultivos das plantas de cobertura (Figura 2). Os 

valores observados variaram de 87% a 93% da área coberta. Todas as formas de 

cultivo avaliadas apresentaram boa cobertura do solo, deixando poucas áreas em 

exposição. Uma boa cobertura do solo é de grande importância para proteger o 

solo contra erosão. 

 

Figura 2. Porcentagem de cobertura do solo (%) dos cultivos de plantas de 
cobertura. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 Para os valores de produtividade de massa seca de palhada, observou-se 

diferença significativa entre os cultivos de plantas de cobertura, em que, o cultivo 

com milheto apresentou maior produtividade que o cultivo com capim Marandú 

(Figura 3).  
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Figura 3. Produtividade de palhada (Kg.ha-1) observada nos cultivos de plantas 
de cobertura. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O cultivo com milheto apresentou produtividade de 5.264,5 kg.ha-1 de 

palhada, enquanto, o cultivo com capim Marandú a produtividade foi de 2.090,6 

kg.ha-1. Já os cultivos com capim Mombaça, milheto + capim Marandú e milheto + 

capim Mombaça, os valores de produtividade foram 4.458,15, 4.183,45 e 3651,45 

kg.ha-1, respectivamente. 

Conforme TIMOSSI (2007) obteve um potencial de cobertura do solo e 

acúmulo de 10,5 t.ha -1. 

 

Conclusão 

Conclui-se que nas condições do atual experimento, na época coletados os 

dados, as plantas apresentaram boa porcentagem de cobertura do solo, porém, 

produção de massa insuficiente para boa formação de palhada. 
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Controle de carrapatos bovinos com o uso de biocarrapaticidas 

Lila Soares Lima19 

Ingergleice De Oliveira Machado Abreu20 

Mariana Silva Torres1 

Natã Nunes Vieira1 

 

Resumo 

O carrapato bovino Riphicephalus (boophilus) microplus constitui um dos grandes 
problemas enfrentado pelos pecuaristas de várias partes do mundo. No Brasil este 
ectoparasita causa grandes prejuízos à bovinocultura devido ao processo de 
hematofagia e pela transmissão de agentes patogênicos nos animais hospedeiros. 
Diante dessa situação os produtores normalmente aplicam carrapaticidas 
organossintéticos de forma indiscriminada. Pensando no bem-estar animal e 
humano umas das técnicas este objetivou testar a eficiência de diferentes doses de 
óleo essencial para controle de carrapatos bovinos. Utilizou-se o delineamento 
experimental inteiramente casualizado produto controle comercial e álcool e os 
óleos usados foram de alho, açafrão, hortelã e citronela e feito concentrações de 
10%, 40% e 60%. Para cada dose utilizada nos tratamentos foi feita 4 repetições 
usando 20 carrapatos, em cada, totalizando 80 carrapatos por dose testada. Foi 
coletado peso dos carrapatos após aplicação dos tratamentos, peso dos ovos 
depositados, e contagem dos ovos que eclodiram. Os dados dos tratamentos serão 
expressos em porcentagem e de forma descritiva. O colosso e todos os óleos 
essenciais inibiram a eclosão dos ovos já o uso do álcool não. 
Palavras-chave: Doses. Eficiência. Óleo essencial. Riphicephalus (boophilus) 
microplus. 
 

Introdução 

A garantia de lucro comercial proveniente da exploração do rebanho bovino 

em regiões tropicais depende do potencial de produção dos animais, bem como da 

capacidade de se adaptar ao ambiente, porém, a ocorrência de infestações 

parasitárias pode acarretar grandes quedas nos índices de produção (Oliveira et al. 

2017). 

Na busca de maior produção de carne e leite, muitos pesquisadores têm se 

voltado ao controle de carrapatos bovinos, pois são grandes transmissores de 

doenças e de perdas animal. Apesar de existirem várias alternativas de controle 
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sabe-se que o mais comumente utilizado, não só no Brasil até o presente, é o 

controle por meio do uso de carrapaticidas químicos e normalmente esses 

carrapaticidas de diferentes bases químicas são vendidos sem orientação técnica 

podendo propiciar a contaminação dos produtos, como carne e leite, bem como do 

meio ambiente (ANDREOTTI, et al 2019). 

Desde o início do século XIX, a forma mais comum para o controle do 

carrapato é com o uso de acaricidas químicos; entretanto, esses produtos possuem 

poder residual o que torna proibido o consumo de produtos de origem animal, 

durante o período em que a substância permanece no organismo do mesmo 

(CAMPOS, 2018). Muitos produtores acabam por perder em produção devido ao 

tempo de carência exigido quando se aplica produto no animal. 

Na tentativa de controlar este ectoparasito os produtores utilizam 

indiscriminadamente produtos químicos, contribuindo, desta forma, com a 

contaminação do ambiente e de produtos de origem animal, com o 

desenvolvimento de cepas de carrapatos resistentes aos carrapaticidas atuais e 

com o desequilíbrio ecológico devido à redução de predadores naturais 

(CAMARGO, 2011).  

O quadro de resistência do carrapato dos bovinos aos carrapaticidas, somado 

aos prejuízos que este ixodideo gera à economia de diferentes países, novas 

alternativas de controle vêm sendo estudadas; entre estas podemos citar o controle 

através de vacinas, rotação de pastagens, homeopatia, animais resistentes e 

carrapaticidas de origem vegetal (Monteiro, 2015). A busca por um modelo 

alternativo ou complementar repercutiu no interesse pelas "terapias alternativas”, 

destacando-se a utilização de óleos essenciais e extratos de plantas (FILHO, 2019). 

A utilização de produtos naturais é outro método que tem se destacado no controle 

de diversos microrganismos patogênicos e pragas (VOLPATO et al., 2018). 

Os princípios ativos dos óleos essenciais tem sido um foco de estudo pois 

estes têm ação efeito para controle de muitos patógenos.  

 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de microbiologia da Unicatolica. 

Uma pesquisa com avaliações de caráter qualitativo, onde foi utilizado os 

tratamentos, T1 – produto comercial Colosso (controle), T2 – óleo essencial de 
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alho, T3 – óleo essencial de citronela, T4 – óleo essencial de açafrão, T5 – álcool 

metílico, T6 – óleo essencial de hortelã. Onde foram utilizadas 3 concentrações 

(10%, 40% e 60%) distintas de cada tipo de óleo testado com 4 repetições.  Esse 

trabalho foi avaliado através da porcentagem, apresentado de forma descritiva. 

Os óleos essenciais foram adquiridos de plantas da coleção do horto na 

unidade 2 da Unicatólica. A extração dos óleos essenciais foi realizada no 

laboratório de bromatologia, da instituição. Utilizou o método de extração de arraste 

a vapor adaptado a um balão volumétrico com capacidade de 1.000 mL, carregado 

com 50 gramas de massa seca vegetal e como solvente 500 mL de água destilada 

sob temperatura de 70°C, conforme metodologia de Clementes et al. (2007). 

As coletas de carrapatos foram feitas em propriedades produtoras de leite em 

Palmas e suas proximidades. Foi usado fêmeas ingurgitadas coletadas em bovinos 

não tratados há pelo menos 30 dias com carrapaticidas químicos. O experimento 

com os carrapatos ocorreu no laboratório de microbiologia da instituição as 

avaliações foram feitas no décimo quarto dia e vigésimo primeiro dia após a 

aplicação dos tratamentos. 

Para o teste com as fêmeas ingurgitadas usou 80 teleóginas em cada dose e 

foram imersas por 10 min na solução e depois acondicionadas em papel filtro 

umedecido a uma temperatura média ±27ºC e UR > 80%. 

A metodologia usada é à descrita por Drummond et al. (1973), na qual fêmeas 

ingurgitadas foram submetidas a imersão por 10 minutos em soluções de óleo 

essencial, tendo-se como solvente a água destilada e um óleo como adjuvante para 

quebrar a tenção dos óleos essenciais para o preparo da mistura das porcentagens 

e os grupos controles formado por produto químico (colosso) e álcool metílico. 

Não foi possível fazer uma análise quantitativa devido os ovos não virarem 

larvas. Não houve a possibilidade de fazer os cálculos da eficiência do produto 

(EP), eficiência reprodutiva (ER) e mortalidade devido os ovos não terem eclodido 

e dessa forma não tive-se resultados suficientes para realização dos cálculos, foi 

feito uma análise em porcentagem. 

 

Resultados e Discussão 

Muitas das espécies vegetais são fontes de substâncias químicas com 

propriedades pesticidas; isso porque tais plantas sintetizam metabólitos 
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secundários com atividade para defesa contra microorganismos, insetos fitófagos 

e herbívoros, (Barros, 2019). 

Nos tratamentos com óleos essenciais de alho, citronela e açafrão os 

carrapatos ficaram com aspectos oleoso já nos tratamentos com álcool, colosso e 

óleo de hortelã os carrapatos ficaram com aspectos secos e quebradiços. 

De acordo com a tabela 1 no tratamento do grupo controle com colosso não 

houve nenhuma ovoposição e no tratamento com álcool teve um alto índice de 

fêmeas que depositaram ovos. No tratamento com açafrão em todas as doses as 

fêmeas ingurgitadas depositaram ovos e no tratamento com hortelã não teve 

deposição de ovos. Para os tratamentos com óleo de alho e citronela as fêmeas 

tiveram ovoposição apenas na concentração de 10%. 

Tabela 1: Percentual de comparação de ovoposição das fêmeas ingugitadas de 
carrapatos bovinos (Riphicephalus (boophilus) microplus) com os diferentes 

tratamentos e suas concentrações. 

Tratamentos 
Percental das fêmeas que ovopositaram 

Dose única 10% 40% 60% 

Colosso 0    

Óleo essencial de alho  38% 0% 0% 

Óleo essencial de 

citronela 
 4% 0% 0% 

Óleo essencial de Açafrão  30% 16% 18% 

Álcool metílico 43%    

Óleo essencial de Hortelã  0% 0% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Conforme a tabela 1, os tratamentos com os óleos essenciais e colosso não 

houve nenhuma eclosão. O tratamento com o álcool teve eclosões. No tratamento 

com o óleo essencial de hortelã não houve nenhuma ovoposição das teleóginas. 

Nos tratamentos com óleo de açafrão, alho e citronela algumas fêmeas 

ovopositaram, no entanto não houve eclosões dos ovos. Tabela abaixo segue o 

percentual de ovoposição em cada tratamento. 

Os tratamentos com óleo essencial e com colosso tiveram inibição total da 

eclosão dos ovos; para os tratamentos do álcool houve eclosão dos ovos 

depositados, como mostra a tabela 2. 

A inibição da eclosão dos ovos pode ser explicada pelo efeito residual do 

produto que impede que os ovos eclodam e virem larvas. Isto pode ser atribuído ao 
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efeito residual do produto, não afetando diretamente a postura dos ovos, mas 

alterando sua capacidade de eclosão e nova geração de larvas (SANTOS, 2012). 

 

Tabela 2: Referente a quantidade de larvas da eclosão dos ovos dos carrapatos. 

Tratamentos 

Ovos eclodidos 

Dose 

Única 
10% 40% 60% 

Colosso -    

Óleo essencial de alho  - - - 

Óleo essencial de 

citronela 
 - - - 

Óleo essencial de Açafrão  - - - 

Álcool metílico 148    

Óleo essencial de Hortelã  - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O efeito residual causado pelos tratamentos é positivo visto que certamente 

em campo pode evitar que os ovos virem larvas. Sabendo que o efeito residual 

impede os ovos virem larvas pode assim contribuir que as larvas adquiram 

resistência e consequentemente o produto perca eficiência. 

 

Conclusões 

O colosso e todos os óleos essenciais e suas concentrações foi eficiente para 

a mortalidade dos carrapatos bovinos e a inibição da eclosão dos ovos 

ovopositados. 

O uso do álcool não inibiu a eclosão dos ovos ovopositados viraram larvas. 
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Resumo 

Objetivou-se avaliar as características morfofisiológicas e produtividade dos 
híbridos de Panicum maximum (Capins-BRS Tamani e Quênia) e Urochloa 
brizantha (Capim-BRS Ipyporã), sob duas fontes N (Uréia e Sulfato de Amônia). O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação no Campus II, do Centro 
Universitário Católica do Tocantins, departamento de Zootecnia, Palmas-TO. O 
experimento foi conduzido em um arranjo fatorial 3x2, sendo dois híbridos de 
Panicum Maximum, o BRS Quênia e BRS Tamani, uma Brachiaria híbrida, a BRS 
Ipyporã, as quais constituíram o primeiro fator estudado. O segundo fator estudado 
foi duas fontes de N (Uréia e Sulfato de Amônia). Para uma maior acurácia dos 
dados o experimento foi conduzido com 5 repetições. As fontes de N não 
modificaram nenhuma das características morfogênicas estudadas, nem 
tampouco, o teor de proteína bruta, esse fato, deve-se ao equilíbrio de enxofre entre 
os tratamentos que foi corrigido entre os tratamentos. Entretanto, maior produção 
de massa seca de forragem e altura de plantas foi observada para Sulfato de 
Amônia, devido às menores perdas de N e melhor eficiência de conversão em 
massa de forragem. Entre as três forrageiras, a que apresentou maior produção de 
massa seca total foi a cultivar BRS Ipyporã e BRS Quênia. 
Palavras-Chave: Morfofisiológica, Panicum maximum BRS-Tamani, Panicum 
maximum BRS-Quênia, Urochloa brizantha BRS- Ipyporã. 
 
Introdução 
  

As pesquisas têm demonstrado o grande potencial de forragem das 

gramíneas tropicais frente ao N que tende elevar a produção da planta a taxa de 

lotação e, concomitantemente, o ganho por área (PRIMAVESI et al., 2006; 

GIMENES et al., 2011). 

Entre os fatores mais importantes para a produção de matéria seca por 

área destaca-se duas fontes de N: Uréia e o sulfato de amônia (PRIMAVESI et al., 

2004). A Uréia é de fácil manipulação e contribui para menor acidificação do solo, 

pois, libera na sua reação menos íons H+ quando comparado ao sulfato de amônia, 

                                                           
21 Alunos do Curso de Zootecnia da Instituição Centro Universitário Católica do Tocantins; 

E-mail: kassiogomesb@gmail.com;  
22 Professor do curso de Zootecnia do Centro Universitário Católica do Tocantins. Email 
jonahtan.melo@catolica-to.edu.br 
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o que a torna potencialmente superior a outras fontes de N, do ponto de vista 

econômico (PRIMAVESI et al., 2004), porém essa fonte de N apresenta uma maior 

perda por volatilização de amônia (NH3), o que a torna de menor eficiência quando 

aplicada sobre a superfície do solo. O N proveniente do sulfato de amônia, 

apresenta vantagens de menores perdas de N por volatilização, além de apresentar 

24% de enxofre (S) em sua composição. Entretanto, apresenta maior custo por 

quilograma de N se comparada a Uréia. 

No contexto atual, três novos cultivares foram lançados pela Embrapa 

Gado de Corte em parceria com a UNIPASTO: dois híbridos do gênero Panicum 

maximum, BRS Tamani e BRS Quênia. Do qual o BRS Tamani lançado em 2015 

como resultado do cruzamento entre a planta sexual S12 x o acesso apomítico T60 

(BRA-007234) e o BRS Quênia que foi lançado em 2016, resultante do cruzamento 

entre Híbridos de Panicum maximum spp. O híbrido BRS RB331 Ipyporã é 

resultado de um cruzamento entre B. ruziziensis e B. brizantha lançado em 2017. 

Existe a necessidade de conhecer o desempenho de novos materiais a 

nível regional. Dessa forma, objetivou-se avaliar as características morfofisiológicas 

e produtividade dos híbridos de Panicum maximum (Capins-BRS Tamani e Quênia) 

e Urochloa brizantha (Capim-BRS Ipyporã), sob duas fontes N (Uréia e Sulfato de 

Amônia). 

 
Metodologia 
 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Campus II da 

Universidade Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas –TO em 

um esquema fatorial 3x2, sendo três cultivares de forrageiras tropicais (BRS 

Tamani, BRS Quênia e BRS Ipyporã) e duas fontes N (Uréia e Sulfato de Amônio). 

O delineamento foi em blocos casualizados com 5 repetições para cada tratamento, 

totalizando 30 unidades experimentais.  

Após a interpretação da análise de solo pelo método de saturação de bases 

os vasos com volume 5,66 dm3, foram corrigidos com 4,5 g de calcário do tipo filler 

(100% de PRNT) para elevar a saturação por base para 70. 

Foram preparados 30 vasos, 15 vasos receberam adubação através da 

Uréia e os demais com Sulfato de Amônia. Após a correção do solo foi feita então 

a semeadura e após o surgimento das plântulas, foi feito um desbaste para que a 
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densidade populacional fosse igual a 5 plantas por vaso. Foi utilizada a técnica de 

perfilhos marcados (DAVIES, 1993) para o estudo da morfogênese.  

Foram estudados a taxa de aparecimento foliar (TapF), taxa de alongamento 

foliar (TAlF), Massa Seca Total (MST) e Proteína Bruta (PB). A massa verde foi 

colhida com auxílio de uma tesoura e o material cortado acondicionado em estufa 

com circulação de ar a 55°C, por um período de 72 horas, para ser determinado 

massa seca. Para realizar a avaliação do nitrogênio total e determinação do teor de 

proteína bruta utilizado o método de Kjeldahl.  

As variáveis-respostas foram submetidas ao teste de normalidade e 

homocedasticidade das variâncias. Foi realizada análise de variância e utilizou-se 

LSMEANS do SAS para estimar as médias as quais foram comparadas a nível de 

5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 
Resultados e Discussões 

 
Ao longo do período experimental, após quatro ciclos de avaliação dos 

capins BRS Ipyporã, BRS Quênia e Tamani, não foi detectado efeito significativo 

(p>0,05) das fontes de N sobre a Taxa de Aparecimento Foliar (TApF) (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Taxa de aparecimento foliar-TApF (folhas/perf/dia) dos capins BRS-
Ipyporã, BRS-Quênia e BRS-Tamani sob duas fontes de N (Sulfato Uréia) 

HIBRIDOS Sulfato Amônia# Uréia* Média Pr > F CV% 

IPYPORÃ 0,13 0,13 0,13A 

0,0001 
10,52 

QUÊNIA 0,12 0,13 0,12A 

TAMANI 0,09 0,11 0,10B 

Total Geral 0,11a 0,12a 0,12 0,30 
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Pr > F= probabilidade do erro tipo 1; CV%= coeficiente de variação. 
U*= Uréia + Enxofre (S); S#= sulfato de amônia. 

 
 

Quando se comparou aos diferentes híbridos de forma isolada, sem efeito 

das interações, fontes de N x híbridos, observou-se maior TApF para o BRS Quênia 

e BRS Ipyporã e menor TApF para o BRS Tamani. Destaca-se, que apesar da taxa 

de alongamento foliar (TalF) ser responsiva ao N e atuar como agente modificador 

da TapF como relata Pontes et al. (2010), essa variável não foi responsiva às fontes 

de N, entretanto, observa-se superioridade do BRS Quênia e BRS Ipyporã quando 

comparado ao BRS Tamani. 
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Não houve efeito da interação entre os híbridos e as fontes de N e também 

não foi observado efeito das fontes de forma isolada sobre a taxa de alongamento 

foliar (TAlF), observando-se diferenças significativas (P<0,05) apenas entre os 

híbridos, com maior TAlF para o BRS Quênia (Tabela 2). 

 
Tabela 2- Taxa de alongamento foliar-TAlF (mm/perf/dia) dos capins BRS-Ipyporã, 
BRS-Quênia e BRS-Tamani sob duas fontes de N (Sulfato Uréia) 

HIBRIDOS Sulfato Amônia# Uréia* Média Pr > F CV% 

IPYPORÃ 18,81 17,24 18,03B 

0,0001 
10,4 

QUÊNIA 38,69 36,62 37,65A 

TAMANI 19,83 23,74 21,78B 

Total Geral 25,78a 25,87a 25,82 0,12 
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Pr > F= probabilidade do erro tipo 1; CV%= coeficiente de variação. 

U*= Uréia + Enxofre (S); S#= sulfato de amônia. 
 

O capim Tamani obteve o menor rendimento forrageiro (17,7 g de 

MST/vaso) quando comparado capins BRS-Ipyporã (25,2 g de MST/vaso) e BRS-

Quênia (22,5 g de MST/vaso) ao longo de todo o período experimental. Também 

houve um efeito significativo para as fontes de N com maior produtividade média 

dos híbridos que foram submetidos à estratégia de adubação com sulfato de 

amônia (Tabela 3). 

 
Tabela 3- Massa seca total (g/vaso) dos capins BRS-Ipyporã, BRS-Quênia e BRS-
Tamani sob duas fontes de N (Sulfato, Uréia) 

HIBRIDOS Sulfato Amônia# Uréia* Média Pr > F CV% 

IPYPORÃ 28,4 22,0 25,2A 

0,0001 
13,22 

QUÊNIA 23,9 21,1 22,5A 

TAMANI 19,9 15,5 17,7B 

Média Geral 24,1a 19,5b 21,8 0,0002 
Médias seguidas de letras minúsculas iguais linha e maiúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Pr > F= probabilidade do erro tipo 1; 
CV%= coeficiente de variação. U*= Uréia + Enxofre (S); S#= sulfato de amônia. 

 

Para o Percentual de Proteína Bruta (PB%) não foi responsivo às fontes de 

N, nem tampouco, houve efeito para os híbridos estudados com média de 9,2% de 

PB, o que pode retratar o bom valor nutritivo dos híbridos estudados dentro de sua 

janela de manejo o que propicia boa qualidade da forragem produzida. 
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Tabela 4- Percentual de proteína bruta (PB%) dos capins BRS-Ipyporã, BRS-
Quênia e BRS-Tamani sob duas fontes de N (Sulfato, Uréia) 

HIBRIDOS Sulfato Amônia# Uréia* Média Pr > F CV% 

IPYPORÃ 9,4 8,4 8,9A 

0,94 
19,28 

QUÊNIA 9,5 10,6 9,6A 

TAMANI 9,8 8,1 8,1A 

Média Geral 9,4a 8,9a 9,2 0,60 
Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Pr > F= probabilidade do erro tipo 1; CV%= coeficiente de variação. 
U*= Uréia + Enxofre (S); S#= sulfato de amônia. 

 

Conclusões 
 

As fontes de nitrogênio não modificaram as características morfogênicas 

nem tampouco os teores de proteína bruta, entretanto, maior produção de forragem 

foi observada para Sulfato de Amônia. Os BRS Ipyporã e BRS Quênia 

apresentaram maior produção de forragem, entretanto, destaca-se 

estabelecimento lento para o BRS Ipyporã. 

Pelo fato de se tratar de novos híbridos, sugerem-se os estudos em 

condições de campo, para obter mais informações associado ao manejo do pastejo 

dos Capins visando a resposta da planta e animal em conjunto. 
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Resumo 

Alguns estudos mostram que uma planta pode, direta ou indiretamente, interferir no 
desempenho de outras plantas em sua vizinhança, por meio da produção de 
substâncias químicas liberadas para o meio ambiente. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve como objetivo, avaliar a ação bioherbicida da planta medicinal capim 
limão sobre a germinação do picão preto e, verificar o efeito alelopático do mesmo 
extrato também sobre a germinação de hortaliças. Durante o experimento foi 
possível observar que há o efeito alelopático do capim limão sobre a germinação 
das hortaliças, com interferências negativas. Já para o efeito bioherbicida não 
houve resultados significativos, embora tenha sido observado que as porcentagens 
de germinação das testemunhas (não tratadas com extrato de capim-limão) foram 
superiores às tratadas. 

Palavras-chave: Alelopatia. Capim-limão. Germinação.  

 
Introdução  

Os defensivos agrícolas têm papel importante no controle de daninhas. 

Porém, seu uso excessivo, trouxe e ainda traz consequências negativas para o 

homem e o meio ambiente, dependendo da toxicidade, do grau de contaminação e 

do tempo de exposição durante sua aplicação. Cada vez mais, o uso indiscriminado 

de produtos químicos, tem selecionado pragas e patógeno com resistência a tais 

moléculas. Assim, é necessário sempre investir em tecnologias, produzir herbicidas 

mais eficazes e por vezes, altamente residuais para o meio ambiente, para os 

animais e para o homem. 

                                                           
23Acadêmicos do Curso de Agronomia do Centro Universitário Católica do Tocantins, Centro de Ciências Agrárias e 
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to.edu.br;amandabertagia@hotmail.com;tassianandrade@htomail.com;wederjunior1998@hotmail.com. 
2Professora do Curso de Agronomia do Centro Universitário Católica do Tocantins, Centro de Ciências Agrárias e 
Ambientais – Unidade II; E-mail: jovigano@gmail.com  
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 Estudos mostram que uma planta pode, direta ou indiretamente, interferir no 

desempenho de outras plantas em sua vizinhança por meio da produção de 

substâncias químicas liberadas para o meio ambiente, fenômeno este que Molish, 

em 1937, chamou de alelopatia (LOBO et al., 2008). As informações disponíveis na 

literatura mostram que os bioherbicidas produzidos a partir de substâncias químicas 

de plantas ou fungos são mais sistêmicos e mais facilmente biodegradáveis do que 

aqueles sintéticos (RIZVI et al., 1980). 

 Os bioherbicidas podem ser extraídos de óleos essenciais, que são 

metabólitos secundários obtidos exclusivamente de vegetais, geralmente 

odoríferos e constituídos por misturas complexas de inúmeros compostos voláteis 

tendo, normalmente, um ou dois compostos majoritários. A composição desses 

óleos voláteis é determinada geneticamente, podendo variar de acordo com origem 

botânica, quimiotipo, ciclo vegetativo, condições edafoclimáticas e método de 

obtenção (SIMÕES et al., 2007). 

 No que tange a preocupação com os produtos químicos lançados 

indiscriminadamente no meio ambiente, trabalhos testando moléculas bioativas são 

de fundamental importância. Nesse âmbito, a presente pesquisa, buscou avaliar a 

ação alelopática de algumas plantas medicinais sobre a germinação de plantas 

daninhas e sua influência também sobre a germinação de hortaliças 

 

Metodologia 

A planta medicinal utilizada para a produção do extrato aquoso foi o capim 

cidreira (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf), também chamado de capim-limão. 

Essa planta foi coletada em hortas comunitárias localizadas no município de 

Palmas, TO e levadas até o campus II para o preparo do extrato. 

Sementes de picão preto (Bidens pilosa L.) foram coletadas em áreas que 

tinham incidência dessa planta invasora, localizada no município de Bom Jesus do 

Tocantins, com coordenadas geográficas 8º 56’ 23” S e 48º 00’ 46”, no ano de 2018. 

Preparo do extrato aquoso:  triturou-se as folhas das plantas medicinais com 

o auxílio de um liquidificador e a razão utilizada foi a de 300 g de folhas para 1 L de 

água.  

Experimento 1: foi aplicado o extrato aquoso da planta medicinal capim limão 

sobre as sementes de picão-preto e capim amargoso. Os tratamentos utilizados 
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foram os seguintes: Capim-limão: testemunha, extrato aquoso de capim-limão a 20, 

40, 60, 80 e 100%. As avaliações foram feitas do 1° até o 10° dia de experimento. 

Como meio de germinação das sementes de picão-preto e capim amargoso, foram 

utilizadas gerbox contendo folhas de papel filtro e 25 sementes em cada repetição. 

Foi adicionada água ou extrato 2,5 x o peso do papel. Experimento 2: Foi avaliada 

também a possível interferência das plantas medicinais sobre as hortaliças (rúcula 

e alface), utilizou-se extrato aquoso de capim limão. Foram seis tratamentos: 

Capim-limão: testemunha, extrato aquoso de capim-limão a 20, 40, 60, 80 e 100%. 

As avaliações foram feitas do 1° até o 7º dia de experimento. Para esse 

experimento, foi utilizado gerbox contendo folhas de papel filtro e 25 sementes em 

cada repetição. Foi adicionada água ou extrato 2,5 x o peso do papel.  

 A cada dia foi observado a necessidade de umidade e adicionado com 

auxílio de uma pipeta graduada, a quantidade de água (testemunhas) e os extratos 

diluídos de acordo com cada concentração, experimento e repetição. Todos os 

tratamentos foram mantidos em câmara de germinação (B.O.D.) a 25°C e com 

fotoperíodo de 12 h de luz.  

Experimento 3: Realizou- se o teste em vasos, um experimento com picão 

preto e alface. E o outro com picão preto e rúcula. Para avaliar a interação entre 

eles. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado. Os dados obtidos 

para porcentagem de germinação foram submetidos à análise de variância (teste 

F), sendo as médias comparadas com o teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o Programa Sisvar 5.7 (FERREIRA, 2008).  

 

Resultados e discussão 

 Na Tabela 2 encontram-se os resultados médios referentes ao teste de 

agrupamento de médias, Scoot-Knott (1974), de experimento conduzido no 

laboratório de sementes entre os anos de 2018 e 2019. 

 
Tabela 2 – Resultados médios de um experimento conduzido no UniCatólica, no 
campus II, entre os meses de agosto de 2018 a maio de 2019, com a aplicação de 
extratos aquosos de capim limão nas sementes das culturas da alface e rúcula e 
em sementes de picão-preto. 
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Extratos aquosos de capim-
limão para a cultura da 
alface 

Porcentagem de plântulas normais na 
primeira contagem 

Porcentagem final de 
germinação 

1 (0,0%) 98,50 a* 98,50 a 

2 (20%) 4,00 b 9,00 b 

3 (40%) 0,75 c 1,00 c  

4 (60%) 0,00 c 0,00 c 

5 (80%) 0,00 c 2,50 c 

6 (100%) 0,00 c 0,00 c 

Extratos aquosos de capim 
limão para a rúcula 

Porcentagem de plântulas normais na 
primeira contagem 

Porcentagem final de 
germinação 

1 (0,0%) 92,50 a 92,50 a 

2 (20%) 98,50 a 98,50 a 

3 (40%) 61,00 b 77,00 b 

4 (60%) 42,00 c 75,00 b 

5 (80%) 13,50 d 35,00 c 

6 (100%) 2,25 e 9,00 d 

Extratos aquosos de capim 
limão para o picão-preto 

Porcentagem de plântulas normais na 
primeira contagem 

Porcentagem final de 
germinação 

1 (0,0%) 10,50 a 10,50 a 

2 (20%) 6,50 a 6,50 a 

3 (40%) 9,00 a 9,00 a 

4 (60%) 8,00 a 8,00 a 

5 (80%) 6,00 a 6,00 a 

6 (100%) 4,00 a 4,00 a  

*Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra, na coluna, pertence ao mesmo agrupamento 
de acordo com Scott-Knott (1974) em nível de 5% de significância. 

 

Ao analisar os tratamentos por meio do teste de agrupamento de médias 

Scott-Knott (1974), foi possível observar que para a cultura da alface, a testemunha 

(não tratada com extratos aquosos) sobressaísse em comparação com as 

sementes tratadas com extratos da planta medicinal. Pode-se perceber que, houve 

um efeito alelopático negativo para a germinação dessa espécie de hortaliças, em 

quaisquer uma das concentrações testadas. Tal fato, é uma consideração 

importante visto que, pequenos produtores geralmente aproveitam a área para 
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cultivar espécies tanto de hortaliças quanto de plantas medicinais, e, assim, pode 

estar contribuindo negativamente com a germinação da alface.   

Para a cultura da rúcula, o tratamento testemunha, ou seja, as sementes não 

tratadas com extratos aquosos e a tratada com a menor concentração do extrato 

foram superiores, tanto em relação a porcentagem de plântulas germinadas na 

primeira contagem da germinação quanto para a porcentagem final de germinação 

(contagem final), a 5% de probabilidade (Tabela 2). Nesse caso, em concentrações 

acima de 20% do extrato aquoso do capim limão. Isso provavelmente tenha 

ocorrido devido a liberação de compostos alelopáticos da planta medicinal, o que 

interferiu na germinação das sementes de rúcula (Tabela 2). 

Para a germinação do picão-preto, não foram encontradas diferenças 

significativas (p>0,05) entre os tratamentos avaliados, entretanto, a germinação das 

sementes não tratadas com extrato de capim limão (testemunhas) apresentaram-

se numericamente superiores em relação às sementes que foram submetidas aos 

diferentes tratamentos com o extrato aquoso da planta medicinal. Os resultados 

encontrados são interessantes pois no caso das plantas daninhas, o desejado é 

que estas realmente não germinem, pois podem competir com o estabelecimento 

das culturas. Resultados semelhantes foram encontrados por Fortes et al. (2009) 

ao trabalharem com extrato aquoso quente de capim-limão, possivelmente, pode 

ser utilizado como um herbicida natural de sementes de picão-preto, pois ele não 

inibiu a germinação de sementes de soja, podendo atuar no controle biológico de 

plantas invasoras sem prejudicar a natureza e a saúde humana. Futuros testes a 

campo, porém, devem ser realizados para confirmação dessa aplicação. 

Em relação ao experimento realizado em conjunto, hortaliças e planta 

daninha (picão-preto com alface e picão-preto com rúcula) utilizando-se substrato 

comercial Bioplant®. Verificou-se que as sementes de alface e de picão-preto não 

germinaram; porém, as de rúcula germinaram. Assim, um novo teste de germinação 

foi realizado somente com as plantas de picão-preto. As sementes foram imersas 

em água morna e em água em temperatura ambiente, em torno de cinco minutos e 

dez minutos, respectivamente, entretanto, não houve germinação das sementes, 

para que pudesse ser realizada a aplicação dos extratos nas diferentes 

concentrações após a germinação das sementes. Assim, sugere-se novos testes 

na tentativa de quebrar a dormência das sementes. 
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Conclusões 

Pode-se concluir que o capim santo tem influência alelopática negativa sobre 

a germinação das hortaliças como a alface e a rúcula. 

Não houve efeito significativo sobre a germinação do picão-preto, entretanto, 

a germinação das sementes não tratadas com o extrato de capim-limão foi 

numericamente superior às sementes tratadas. 
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e Medidas de Profilaxia Previamente Realizadas no Tocantins 
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Resumo 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença infecciosa grave que afeta sobretudo 
os cães e os humanos. Classifica-se entre uma das seis mais importantes doenças 
tropicais, segundo a Organização Mundial de Saúde. Atualmente a LV está muito 
presente no meio urbano, local em que existe grande número de cães em contato 
íntimo com as pessoas. O presente trabalho tem como objetivo definir o perfil dos 
cães diagnosticados com leishmaniose no Tocantins e verificar se foram 
submetidos a algum método de prevenção anterior ao diagnóstico. Para pesquisa 
utilizou-se um questionário em formato on-line e impresso, que foram respondidos 
espontaneamente por tutores de cães positivos para LV interessados em participar 
do trabalho. O questionário além de ser disparado on-line, através das redes 
sociais, foi respondido por frequentadores da Praia da Graciosa e do Parque 
Cesamar, ambos em Palmas/TO. A pesquisa obteve 140 questionários 
respondidos. Sendo que 47,1% dos entrevistados declararam não ter utilizado 
método de profilaxia no animal, e detectou-se que uma boa parcela dos que a 
realizaram não a fizeram corretamente. Com isso, as falhas na utilização dos 
métodos de prevenção corroboram para que a doença se prolifere. Sendo assim, 
indica-se a necessidade de trabalhos de conscientização a respeito da LV. 

Palavras-chave: Zoonose. Prevenção e Calasar. 

 

Introdução 

                                                           
24 Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins, e-mail: 
carolina@rravagnani.com; 
25 Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins, e-mail: 
luis.botelho@p.catolica-to.edu.br; juliana.pieroni@catolica-to.edu.br; 
26 Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins, e-mail: kaline-
guimaraes@outlook.com; artur.barros@a.catolica-to.edu.br; messias2008m@gmail.com; 
nathaliamveterinaria@gmail.com; 
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A Leishmaniose Visceral é uma doença infecciosa grave que afeta os 

animais, sobretudo os cães e os humanos. Classifica-se entre uma das seis mais 

importantes doenças tropicais, segundo a Organização Mundial de Saúde. No 

entanto, essa zoonose ainda é negligenciada pelas autoridades e está se 

alastrando rapidamente devido, principalmente, aos desequilíbrios ambientais.  

Essa doença possui evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se 

não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos em humanos. Sua transmissão 

ocorre pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado. No Brasil, a principal 

espécie responsável pela transmissão é a Lutzomyia longipalpis, um mosquito de 

hábitos originalmente rurais e silvestres. No entanto, devido as alterações em seu 

ambiente original, o vetor encontrou no ambiente urbano condições favoráveis para 

sua multiplicação e alimentação. Nas cidades os cães são a principal fonte de 

infecção para o mosquito (BRASIL, 2017; GONTIJO e MELO, 2004).  

No Brasil a maior incidência da doença concentra-se nas regiões nordeste, 

centro-oeste e norte, sendo que nas duas últimas, os principais estados acometidos 

são Tocantins e Mato Grosso do Sul. No ano de 2002, já era possível identificar o 

Tocantins com pontos endêmicos da doença, e um destes pontos, era a Capital do 

estado (MARCONDES e ROSSI, 2013; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, 2006). 

Segundo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (2011), o Tocantins foi o 

estado com o maior coeficiente de incidência de Leishmaniose em humanos no 

país, com valor de 33,1 casos por 100.000 habitantes no ano de 2009. O estudo 

apresentado neste artigo foi realizado no Tocantins, cuja capital teve uma média de 

37,6 casos por 100.000 habitantes positivos entre os anos de 2002 e 2013, o que 

a caracteriza como uma região endêmica e confirma a necessidade de estudos na 

região (CALABRESE, et al., 2017). 

Atualmente a Leishmaniose Visceral está muito presente no meio urbano, 

local em que existe grande número de cães em contato íntimo com as pessoas. 

Com isso, preconiza-se a profilaxia em cães como uma das formas de controle da 

doença. Essas medidas que visam, principalmente, repelir o mosquito transmissor 

ou induzir resposta imune vacinal contra o protozoário.  

No entanto, essas iniciativas não são suficientes se não houver um controle 

ambiental significativo. Tal controle é um desafio, principalmente em cidades como 
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as do estado do Tocantins em que há grande acúmulo de matéria orgânica, 

especialmente, a vegetal em decomposição. Condição que é ideal para a 

reprodução do vetor. 

Há muitos estudos que indicam a prevenção da doença através da utilização 

de métodos como coleira, repelentes e até mesmo a vacinação (CFMV, 2017). No 

entanto, não se encontrou na literatura trabalhos que avaliam a real eficácia desses 

métodos preventivos, especialmente em situações de grande desafio 

epidemiológico como encontra-se o Tocantins. 

O objetivo do presente trabalho foi verificar se os cães diagnosticados com 

Leishmaniose Visceral no Tocantins haviam sido submetidos a algum método de 

prevenção à doença anterior ao diagnóstico. 

 

Metodologia 

Para realização da pesquisa foi desenvolvido um questionário com questões 

objetivas para detectar se os tutores de cães diagnosticados positivos para 

leishmaniose visceral haviam utilizado algum método de profilaxia da doença 

anteriormente a confirmação da mesma.  Os animais acometidos pela doença 

deveriam ser do Tocantins. Perguntou-se também qual foi o método de prevenção 

utilizado e se o mesmo fora repetido de acordo as indicações do médico veterinário 

e as indicações de bula dos produtos.  

O formulário foi atribuído à plataforma on-line Google Forms® e repassado 

aos tutores através de comunicação de massa, sendo divulgado em redes sociais. 

O questionário também foi impresso e respondido em clínicas veterinárias de 

Palmas e em locais de grande movimentação populacional como a praia da 

Graciosa e o parque Cesamar. Todos os questionários foram respondidos de forma 

voluntária pelos tutores. E os questionários incoerentes ou incompletos foram 

descartados. Os dados obtidos foram computados e analisados de forma descritiva 

com gráficos e tabelas de frequência. 

 

Resultados e Discussão 

Ao fim da pesquisa foram obtidos 140 questionários respondidos, sendo a 

maioria de tutores da cidade de Palmas (82,14%; 115/140) e os demais (17,86%; 

25/140) distribuídos em Araguaína, Porto Nacional, Miracema do Tocantins, 
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Paraíso do Tocantins, Tanzinha, Sucupira, Dianápolis, Nova Olinda, Pium, Gurupi, 

Cristalândia, Almas e Novo Alegre. 

O primeiro objetivo da pesquisa foi detectar se os tutores utilizaram os 

métodos para profilaxia da Leishmaniose antes do diagnóstico positivo para 

doença. Verificou-se que 52,86% dos entrevistados, ou seja, 74 tutores utilizaram 

alguma profilaxia (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1- Quantidade de tutores que realizaram algum método profilático 
previamente ao diagnóstico positivo para Leishmaniose. 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Com relação ao método de profilaxia observou-se que a coleira à base de 

deltametrina foi usada como principal método profilático isolado (40,54%), em 

seguida da vacinação (17,56%) e do uso de repelentes (4,05%). Apenas um tutor 

(1,35%) relatou utilizar cuidados higiênicos como método profilático. 

Alguns tutores utilizaram medidas de profilaxia associadas. A associação da 

coleira com a vacina aconteceu em 16,21% dos casos. A coleira em conjunto com 

repelentes em 13,51% dos animais. O uso mútuo da vacina, coleira e repelentes 

em 5,4% dos casos. E a associação da coleira, vacina, limpeza do quintal 

aconteceu somente em 1,35% dos casos analisados (Gráfico 2).  

Com isso, observou-se uma baixa utilização dos métodos de maneira 

associada. E sabe-se que o ideal para prevenção da doença é realizar a associação 

de medidas profiláticas (CFMV, 2017). Sendo assim, torna-se relevante uma maior 

conscientização a respeito da profilaxia da doença. 

 

52,86%

47,14% sim

não
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Gráfico 2 - Métodos de profilaxia mais utilizados, incluindo quando estes são ou 
não usados em associações 

 

Fonte: Produzido pelos autores 

Além disso, foi também pesquisado a continuidade da utilização dos 

métodos de profilaxia de acordo com as indicações dos fabricantes, no entanto, foi 

observado que apenas 60,8% dos tutores que utilizaram profilaxias afirmaram que 

faziam as trocas ou novas aplicações corretamente. Essa importante constatação 

pode justificar o porquê de o animal ter sido infectado mesmo com a utilização de 

um método profilático, pois em quase 40% dos casos não foi realizada conforme 

indicado (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Continuidade da utilização dos métodos profiláticos pelos tutores 
entrevistados. 

 

Fonte: Produzido pelos autores 
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Conclusões 

Verificou-se que aproximadamente metade dos cães diagnosticados com 

Leishmaniose Visceral no Tocantins haviam sido submetidos a algum método de 

prevenção da doença anteriormente ao diagnóstico. No entanto, observou-se que 

muitos tutores realizaram a prevenção de maneira insuficiente e descontínua, o que 

pode justificar o fato dos animais terem sido infectados. 
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Resumo 

Foi avaliada a ocorrência de parasitas em quatros espécies de peixes produzidos 
em tanques elevados de ferrocimento e sistema fechado de circulação instalados 
no UniCatólica, Palmas, Tocantins. Análises parasitárias foram realizadas durante 
6 meses de cultivo, com coletas bimestrais. Foram encontrados parasitas de 
brânquias da classe Monogenoidea das espécies Mymarothecium boegeri e 
Anacanthorus spathulatus para tambatinga (Colossoma macropomumxPiaractus 
brachypomus), Vancleaveus fungulus para pintado-da-amazônia 
(Pseudoplatystoma punctiferxLeiarius marmoratus) e Cichlidogyrus sclerosus e C. 
longicornis para tilápias (Oreochromis niloticus). Os resultados demonstram que à 
medida que os animais crescem, a carga parasitária diminui. Após o povoamento 
em policultivo de jundiara e tambatinga observou-se queda na intensidade 
parasitária para ambas espécies de peixes. A partir do conhecimento dos agentes 
patogênicos mais no sistema de cultivo, em tanques de ferrocimento, é possível 
estabelecer medidas de boas práticas de manejo e medidas profiláticas.  

Palavras-Chave: Sanidade. Parasitas de peixes. Monogeneas.  
 

Introdução 

Os peixes cultivados são frequentemente expostos a parasitos, que podem 

infestar sua superfície (ectoparasitos) ou órgãos internos (endoparasitos). Os 

danos provocados pelos parasitos em seus hospedeiros são decorrentes de ações 

mecânicas, espoliativas, irritativas e traumáticas, provocadas por seus aparelhos 

de fixação e formas de alimentação (Iwashita e Maciel, 2013).  

Levantamentos epidemiológicos que possibilitem avaliar riscos e orientar a 

elaboração de protocolos de biossegurança, priorizando a tríade hospedeiro-

patógeno-ambiente são fundamentais para garantir a sustentabilidade da 

piscicultura.  
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Sabendo disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 

epidemiológico das principais doenças que acometem peixes produzidos em 

sistemas de tanques elevados de ferro-cimento em sistema fechado de produção.  

 

Metodologia 

A avaliação parasitológica foi realizada em exemplares de híbridos 

tambatinga (fêmea Colossoma macropomum x macho Piaractus brachypomus), 

“pintado-da-amazônia” ou “jundiara” (fêmea Pseudoplatystoma punctifer x macho 

Leiarius marmoratus), tilápia (Oreochromis niloticus) e Panga (Pangasianodon 

hypophthalmus). Os peixes foram mantidos em estrutura de três tanques elevados 

de ferrocimento com 30 m3 de volume de água com sistema fechado de circulação 

de água proveniente do Rio Taquaruçu, com biofiltros individuais por tanques de 

aproximadamente 5 m³ e aeradores de disco. A vazão da recirculação diária dos 

tanques foi de 1 ciclo por dia e ocorreu trocas de água a cada 10 dias ou menos, 

de acordo com a qualidade da mesma. Os peixes estavam sendo mantidos 

separados por espécie, porém após 4 meses de cultivo, tambatingas e jundiaras 

foram acondicionados em um mesmo tanque elevado. 

Foram acompanhados 6 meses de cultivo e a cada 2 meses foram realizadas 

coletas aleatórias de 5 peixes de cada espécie para biometria (peso e comprimento 

total) e avaliação parasitária por meio de inspeção externa, seguida de eutanásia 

por secção da medula para coleta órgãos internos e brânquias. Os arcos branquiais 

foram acondicionados em frascos contendo formol tamponado a 10% aquecido a 

60ºC; e os órgãos foram acondicionados individualmente em frascos identificados 

contendo formol tamponado a 10%. As amostras foram analisadas no Laboratório 

de Sanidade da Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas-TO com auxílio de 

estereomicroscópio. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais – Centro Universitário Católica do Tocantins - Ceua-UniCatólica- pelo 

Certificado 097/2018. 

Os parasitos foram identificados utilizando a chave de identificação proposta 

por Thatcher (2006) e Cohen et al. (2013). Os índices parasitários foram calculados 

de acordo com Bush et al. (1997): Abundância (AB= nº total de parasitas/nº total de 

hospedeiros analisados); Intensidade Média (IM= nº total de parasitas/nº total de 
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hospedeiros infectados) e Prevalência (PV=nº total de hospedeiros infectados/nº 

total de hospedeiros analisados).  

A relação peso, comprimento e intensidade parasitária foi determinada por 

meio da Correlação de Spearman e análise de variância (ANOVA) para determinar 

a significância das relações a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e discussão 

A relação peso e comprimento total avaliados durante a biometria em todas 

as coletas bimestrais das espécies estudadas foi positiva e alta indicando que o 

sistema de tanques elevados de ferrocimento não comprometeram o crescimento 

e o ganho de peso, que foram proporcionais e seguindo os padrões esperados para 

as espécies. 

Não foram encontrados parasitos nos órgãos internos. Nas brânquias foram 

encontrados diferentes gêneros de parasitos da classe Monogenoidea em todas as 

espécies de peixes analisados. As monogeneas possuem alto grau de 

especificidade pelo hospedeiro e pertencem ao Filo Platyhelminthes. São 

caracterizadas por possuírem um aparelho de fixação localizado na parte posterior 

do corpo, chamado de haptor, que é composto por ganchos, barras e âncoras, que 

podem variar em número e tamanho de acordo com a espécie (Eiras et al., 2010).  

A prevalência de monoegenas em tilápias foi de 100% durante os meses 

analisados e os índices parasitários de abundância média e intensidade média 

foram decrescentes com o passar dos meses (72,4 em dezembro de 2018, 44,6 em 

fevereiro de 2019 e 19,8 em maio de 2018), porém não significativos. As 

monogeneas encontradas em O. niloticus foram classificadas como Cichlidogyrus 

sclerosus e C. longicornis (Figura 1A, B e C).  

Para tambatinga, observou-se que houve diminuição significativo da 

intensidade de monogeneas em fevereiro/2019 em relação aos meses de outubro 

e dezembro/2018 (p=0,03). Neste período ocorreu o povoamento de jundiaras no 

mesmo tanque das tambatingas, podendo ter havido uma alteração na dinâmica 

parasitária no ambiente de cultivo. De forma contrária, Francisco (2006), encontrou 

que em sistemas de policultivo a intensidade média de 196,45 monogeneas e 

prevalência de 55%, foi maior em relação ao sistema de monocultivo, no qual foi 

observado intensidade média de 37,16 monogenoidea e prevalência de 26%. As 
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monogeneas encontradas no híbrido de redondos foram classificadas como sendo 

da família dos Dactylogyridae e espécies Mymarothecium boegeri (Figura 1C) e 

Anacanthorus spathulatus(Figura 1D). Santos et al. (2013) registraram a ocorrência 

dos mesmos parasitas em Colossoma macropomum cultivados em tanques-rede 

no Amapá. Godoi et al. (2012) ressaltaram que A. spathulatus precisam de atenção 

especial, pois apresentam níveis de parasitismo mais altos quando comparados 

com outras espécies de monogeneas.  

 

Foto 1. Monogeneas encontradas nas tilápias (Oreochromis niloticus): Cichlidogyrus sclerosus (A 
e B) e Cichlidogyrus longicornis (C); em Tambatingas (Colossoma macropomum x Piaractus 
brachypomus): Mymarothecium boegeri (D) e Anacanthorus spathulatus (E) e em jundiaras 

(Pseudoplatystoma punctifer x Leiarius marmoratus): Vancleaveus fungulus (F), durante avaliação 

de sistemas de tanques elevados de ferrocimento 

Fonte: Acervo dos autores 

 

Para jundiaras, observou-se correlação positiva significativa entre o 

comprimento total e a intensidade de monogeneas parasitando as brânquias 

(p=0,03). A intensidade média foi a mesma da abundância somente na primeira 

coleta, em que a prevalência foi 100%. Nos meses seguintes, os valores de 

prevalência foram 40% e 20%, respectivamente. A intensidade parasitária média 

em jundiaras reduziu de 213,8 parasitas em outubro/2018 para 1,2 e 1,6 em 

dezembro/2018 e fevereiro/2019, respectivamente. Houve diminuição significativa 

de monogeneas nos meses finais de coleta em relação a outubro/2018 (p<0,05). 
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De forma similar ao encontrado nas tambatingas, atribui-se esse resultado ao 

povoamento em policultivo de jundiaras com tambatingas em dezembro/2018. As 

monogeneas encontradas nos jundiaras foram classificadas como sendo da 

espécie Vancleaveus fungulus (Figura C), descrita para Pseudoplatystoma sp., 

consistente com um dos achados por Jerônimo et al (2016). 

Algumas espécies de monogeneas já descritas para o peixe Panga são 

Thaparocleidus vietnamensis n. sp., T. caecus (Mizelle & Kritsky, 1969) n. comb., 

e T. siamensis (Lira, 1990) n. comb. Porém, devido à baixa quantidade de parasitas 

coletados para esta espécie, no presente estudo, não foi possível até o momento 

identificar as espécies de monogeneas. 

Segundo Pavanelli et al. (2000) infecções por protozoários e monogeneas 

geralmente são indicadores de estresse fisiológico devido ao manejo inadequado, 

condições sanitárias precárias e deterioração da qualidade da água. Nos tanques 

de piscicultura da UniCatólica, embora tenham sido encontrados monogeneas não 

foi determinado comprometimento do crescimento dos animais ou mesmo 

mortalidades. De qualquer forma como realizam-se manejos constantes dos 

animais para biometrias e outras atividades devido ao uso em aulas práticas e 

experimentos realizados para fins educativos, deve-se ter atenção redobrada aos 

cuidados com qualidade da água e alimentação dos animais. 

 

Conclusão 

No sistema estudado, embora tenham sido encontrados monogeneas não 

foi determinado comprometimento do crescimento dos animais ou mesmo 

mortalidades. No policultivo de jundiara e tambatinga observou-se queda na 

intensidade parasitária para ambas as espécies, fato que se apresentou benéfico 

para essa piscicultura e deve ser melhor estudado no sistema de tanques de 

ferrocimento.  
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Resumo 
A hemivértebra é uma anomalia congênita com base genética, que desencadeia 
falha na formação do corpo vertebral. Os cães braquicefálicos e de cauda em 
formato de hélice (Bulldogs Inglês e Francês, Pug) são os mais predispostos, por 
possuírem uma maior curvatura e angulação da coluna vertebral. Os animais do 
estudo foram selecionados através do seu padrão racial, os quais todos passaram 
por uma avaliação clínica, além do exame radiográfico para diagnóstico da 
patologia e outras alterações vertebrais. Dos animais avaliados, 100% 
apresentavam algum tipo de alteração na coluna vertebral, os quais, grande parte 
era da raça Bulldog Francês (45%), e a faixa etária com maior presença era de 01 
a 05 anos (56%). A hemivértebra se fez presente em 33% dos pacientes, totalmente 
nas vértebras torácicas. Outras patologias foram evidenciadas, como diminuição 
do espaço intervertebral (89%), deformação do corpo vertebral (45%), osteófitos 
(56%) e espondilose (45%). O acompanhamento precoce e rígido por parte dos 
proprietários é de extrema importância para a obtenção da qualidade de vida dos 
animais. O presente estudo teve por objetivo determinar a prevalência de 
hemivértebra em cães braquicefálicos e de cauda helicoidal através da avaliação 
clínica, exame físico geral, específico neurológico e radiografia de coluna vertebral. 
Palavras-chave: Canino. Coluna vertebral. Neurologia. 
 

Introdução 
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Na ortopedia veterinária, a hemivértebra destaca-se como uma anomalia 

congênita com base genética (hereditária), a qual ocorre por falha na formação do 

corpo vertebral, sendo mais comum em cães braquicefálicos (Bulldogs Inglês e 

Francês, Pug) e de cauda helicoidal (“cauda enrolada”) (CARVALHO, 2015). O 

surgimento dos sinais derivados dessa patologia costuma já ocorrer nos primeiros 

meses de vida (3 a 4 meses) (GUERRERO; MÉNDEZ, 2007). As hemivértebras 

mais comuns localizam-se nas vértebras torácicas e lombares, mas podem ocorrer 

em qualquer local da coluna e em qualquer raça. Além disso, a oitava vértebra 

torácica é a mais susceptível (ETTINGER; FELDMAN, 2016; LEAL; GOMES, 2011). 

A anomalia em questão é originada a partir do desenvolvimento de forma 

assimétrica ou com falhas na ossificação de uma ou mais vértebras, dando origem 

a vértebras com alguma deformidade ou com comprimento reduzido (LEAL; 

GOMES, 2011). O corpo vertebral que é originado apresenta um formato de cunha, 

que pode gerar uma curvatura lateral (escoliose) ou dorsal (cifose) (GUERRERO; 

MÉNDEZ, 2007). A hemivértebra gerada pode desenvolver certa compressão da 

medula espinhal e do suporte de sangue, sendo isso uma das maiores 

consequências geradas no paciente portador da patologia (GUERRERO; 

MÉNDEZ, 2007).  

Os sinais neurológicos ocorrem devido à compressão da medula espinhal, 

geralmente com fraqueza muscular em membros pélvicos e ataxia, porém a maioria 

dos animais podem não apresentar sintomatologia clínica evidente (GUERRERO; 

MÉNDEZ, 2007). 

O exame neurológico é primordial e sempre deve ser conduzido com 

antecedência para se localizar a região da lesão, o chamado diagnóstico anatômico 

(LORENZ; KORNEGAY, 2006), além de ser base para se acompanhar a evolução 

clínica e determinar se os sinais persistem, pioram ou regridem (ETTINGER; 

FELDMAN, 2016). Os principais testes a serem conduzidos incluem a avaliação do 

estado mental e do comportamento, postura, locomoção, reações posturais, dos 

nervos cranianos e dos reflexos espinhais, testes nociceptivos (dor superficial e 

profunda) e de propriocepção (THOMAS; DEWEY, 2006). Realiza-se o diagnóstico 

confirmatório dessa anomalia vertebral por meio de uma radiografia da coluna 

vertebral (ETTINGER; FELDMAN, 2016). O tratamento ideal é cirúrgico, por meio 

da descompressão, realinhamento vertebral e estabilização (ETTINGER; 
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FELDMAN, 2016). Os procedimentos cirúrgicos de eleição são laminectomia dorsal 

e hemilaminectomia (FOSSUM, 2014). 

O presente estudo teve como proposta identificar casos de animais que 

possuem essa anomalia, através de exame de radiografia em específico, visando, 

a partir do diagnóstico concreto, a conscientização dos tutores para a promoção de 

maiores cuidados e bem-estar para os cães. 

 

Metodologia 

Realizou-se um estudo investigativo baseado em um levantamento de dados 

populacional para se identificar a presença de hemivértebra em cães 

braquicefálicos e de cauda helicoidal na cidade de Palmas e região, com posterior 

conscientização dos tutores. O estudo foi executado no ambulatório da Clínica 

Veterinária do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do 

Tocantins (UniCatólica) no período de agosto de 2018 a junho de 2019. A pesquisa 

teve a aprovação pela Comissão de Ética no Uso dos Animais (CEUA-

UniCATÓLICA N.083/2018).  

Os animais selecionados tiveram como critério de escolha não serem 

portadores de doenças infecciosas, gestantes ou aqueles que não tinham o quadro 

de vacinações completas. Só foram aceitos os casos em que o tutor assinou o 

termo de ciência e autorização de inclusão do animal no estudo. Os casos que não 

se enquadraram nestas condições foram automaticamente excluídos. 

O conjunto de materiais utilizados para o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa era constituído por um aparelho radiográfico portátil 9020-H da Kylumax, 

juntamente com o ExamvueDRC de imagem digital. Além disso, foi utilizado o kit 

semiológico veterinário para realização do exame físico geral e específico 

neurológico.  

Os animais foram selecionados através do seu padrão racial em ações de 

divulgação do projeto por meio de folders contendo informações a respeito da 

patologia hemivértebra, que continham uma breve apresentação da definição, 

sintomatologia clínica, predisposição e diagnóstico da alteração. 

Ao todo 09 animais participaram, possuindo idades variadas (de 9 meses a 

10 anos); machos e fêmeas, com pesos corporais distintos (de 5 kg a 25,1 kg) e 

raças que se enquadravam como predispostas a enfermidade em estudo, além de 
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raças não braquicefálicas para possibilitar a comparação dos resultados obtidos. 

Todos os animais foram submetidos ao exame clínico completo, composto por 

resenha (raça, sexo, idade, peso), anamnese (voltada para o sistema nervoso), 

exame físico geral (parâmetros vitais), exame neurológico e exame radiográfico da 

coluna vertebral com incidências padrão ventro-dorsal e látero-lateral. Além da 

patologia em estudo, deu-se a devida atenção a possíveis outras alterações de 

coluna vertebral. Os dados obtidos foram anotados em fichas clínicas específicas 

para o projeto e os resultados foram submetidos a uma análise estatística do tipo 

descritiva. 

 

Resultados e Discussão 

Dos 09 animais avaliados no estudo, 44% (4/9) eram machos e 56% (5/9) 

fêmeas. Do grupo estudado, 45% (4/9) animais pertenciam à raça Bulldog Francês, 

22% (2/9) Bulldog Inglês e 22% (2/9) Pug. Já as não braquicefálicas foram 

representadas pelo Sem Raça Definida (SRD) (1/9; 11%). O animal da raça Border 

Collie foi utilizado como controle. Em relação às raças, a maior parte dos animais 

pertenciam ao grupo predisposto, ou seja, os braquicefálicos e de cauda helicoidal, 

devido à seleção destes indivíduos pelo fato de possuírem uma maior curvatura e 

angulação da coluna vertebral. Ao contrário disso, o animal da raça Border Collie, 

que foi utilizado como uma amostra controle comparativa apresentou as vértebras 

cervicais, torácicas, lombares, sacrais e coccígeas preservadas, além de estruturas 

ósseas sem sinais de alterações detectáveis. 

Na população selecionada, 22% (2/9) animais possuíam idade de até 12 

meses, 56% (5/9) se enquadravam na faixa etária de 01 a 05 anos, 11% (1/9) 

possuíam entre 05 a 09 anos e 11% (1/9) tinham mais de 09 anos. De acordo com 

Aikawa et al. (2007), a sintomatologia da hemivértebra é considerada rara, porém, 

em casos de existência dos sinais, é comum o surgimento destes em animais mais 

jovens, podendo progredir durante o período de desenvolvimento e até mesmo 

após a maturidade. 

Na realização do exame físico geral foram observadas claudicações em dois 

animais 22% (2/9), no membro posterior esquerdo de ambos os casos. Entretanto, 

não houve alterações significativas sugestivas de anormalidades para nenhum dos 

parâmetros vitais. É importante ressaltar que a frequência respiratória de cinco dos 
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animais apresentou-se aumentada, porém, é possível inferir que isso tenha ocorrido 

devido à mudança de ambiente e ao estresse causado aos animais durante o 

processo de avaliação.  

Para o exame físico específico neurológico foram selecionados testes mais 

importantes para o diagnóstico de hemivértebra em cães. Dentre eles, foram 

realizados em todo o grupo amostral a avaliação do nível de consciência, postura 

e locomoção, propiocepção e reflexos medulares (bicipital, extensor carporradial, 

patelar, gastrocnêmio, tibial cranial, flexor, extensão cruzada, dor superficial, dor 

profunda, perineal e teste do panículo). O nível de consciência era alerta; postura, 

locomoção e propiocepção também retornaram resultados normais; em relação aos 

reflexos medulares todos indicaram estados de normalidade.  

A patologia embora seja comum, tem manifestações clínicas raras, e quando 

presentes geralmente são sinais associados a uma síndrome em neurônio motor 

(MOISSONNIER; GOSSOT; SCOTTI, 2011). Devido a isso é possível que os cães 

investigados na pesquisa não tenham apresentado alterações significativas de 

lesões vertebrais na realização dos exames físico geral e específico.  

Os animais foram submetidos a exames radiográficos para diagnóstico de 

lesões na coluna vertebral. No grupo avaliado, 100% (9/9) apresentavam alterações 

patológicas na estrutura vertebral. Segundo os resultados obtidos, dos três animais 

que apresentaram hemivértebra, todas se localizavam nas vértebras torácicas, o 

que é relatado por Jeffery; Smith; Talbot (2007) que demonstrou, em estudos 

realizados, que o local mais comumente afetado é a região torácica, podendo se 

estender geralmente da vértebra T3 até a L3. 

No estudo a respeito da enfermidade, a raça Bulldog demonstra ser 

fortemente predisposta, além de apresentar susceptibilidade em alta frequência a 

anormalidades vertebrais em geral (MOISSONNIER; GOSSOT; SCOTTI, 2011). 

Com os resultados do experimento confirmou-se a elevada presença de lesões de 

coluna vertebral em cães dessa raça, pois todos os animais possuíam algum tipo 

de dano vertebral, incluindo em alguns a hemivértebra. 

Como forma diagnóstica, embora um pouco estressante para os pacientes, a 

radiografia constituiu nesse estudo um método eficaz para identificação não 

somente de hemivértebra como também de outras lesões vertebrais como, por 

exemplo, diminuição de espaço intervertebral, deformações de corpo vertebral, 
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osteófitos e espondilose. Assim, o método radiográfico somado ao exame físico 

geral e específico neurológico para diagnóstico de hemivértebra, foi possível em 

alguns animais, o que não é comum devido à ausência de sintomatologia. 

 

Conclusões 

O estudo a respeito desta lesão vertebral contribui de forma positiva para o 

maior conhecimento da doença por esse ser limitado em meio acadêmico. Além 

disso, a associação de métodos diagnósticos como a radiografia de coluna e exame 

físico geral e específico neurológico, considerados mais acessíveis, permite a 

identificação da patologia em animais do estudo, possibilitando a conscientização 

de seus tutores a respeito da enfermidade, assim como as complicações que esta 

pode causar ao animal e qual o manejo adequado a ser realizado com o mesmo. 
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Resumo 

Inicialmente considerada como atividade de subsistência, a piscicultura hoje 
segundo a FAO é o setor que mais cresce diante de outros grandes setores de 
produção de alimentos. Este progresso tecnológico da atividade, dada pela 
necessidade de aumento da produção de alimentos no planeta, fez com que a 
piscicultura que antes em poucos animais por viveiros se tornasse uma atividade 
de negócio com alta produtividade, consequentemente tornando indispensável 
adoção de novas técnicas de sistemas de produção. O presente estudo avaliou o 
desempenho zootécnico de formas jovens de tambaqui (Colossoma macropomum) 
em tanques rede e viveiros escavados, com o objetivo de produzir informações da 
fase de recria em diferentes sistemas de produção com o tambaqui. As principais 
ações desenvolvidas foram o controle das rações e sobras, acompanhamento das 
biometrias, análises de qualidade de água e outros manejos necessários para o 
bom desenvolvimento do projeto. Os resultados obtidos indicam que os viveiros 
escavados obtiveram melhor desempenho zootécnico. 

Palavras-chave: Desempenho. Formas jovens. Viveiros escavados; Tanque rede 

Introdução  

Na piscicultura nacional, as espécies nativas ainda possuem menor 

produção quando comparadas com a tilápia. Enquanto a espécie originária da bacia 

do Nilo teve crescimento de 11,8 % de 2017 para 2018, as espécies nativas 

apresentaram queda de 4,7 %, destacando-se o tambaqui com 287.910 toneladas 
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(Peixe BR, 2019). Os principais pontos a serem destacados se deve à falta de 

tecnologias, sazonalidade de produção de alevinos e mercado consumidor mais 

restrito. 

O tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie de peixe nativo mais 

produzida no Brasil. Sua rusticidade favorece a criação tanto em sistemas semi-

intensivos (barragens, viveiros e tanques), quanto em sistemas intensivos (viveiros 

e tanques com aeração mecânica, tanques-rede, etc.). Para o sucesso da criação 

desta espécie, é fundamental atentar para vários aspectos relacionados ao manejo, 

sobretudo o alimentar (Corrêa et al, 2018) 

A produção de peixes em tanque-rede é uma tecnologia que já está bastante 

difundida no mundo e vem sendo utilizada em diversos estados do Brasil, apesar 

de ser considerada uma tecnologia recente na aquicultura (Tacon, 2007). Este 

sistema de cultivo já possui um pacote tecnológico para a tilápia, enquanto as 

espécies nativas ainda se encontram em fases experimentais com pequenas 

produções nesse tipo de cultivo. No estado do Tocantins, a espécie encontra-se em 

produção em pequena escala pelos cessionários de Parques Aquícolas licitados 

pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (SEAGRO, 2019) 

O sistema de produção em tanques rede apresenta o maior potencial de 

crescimento na piscicultura nacional (Ostrensky et al., 2008). O uso desse sistema 

no Brasil está estabelecido para a produção de espécies exóticas, como a tilápia 

para a qual já existe um pacote tecnológico definido.  

Entretanto, a adaptação desse tecnologia para o cultivo de espécies nativas 

é imprescindível para o crescimento da piscicultura no país, pois, desde 2004, estão 

sendo realizados estudos para liberação de parques aquícolas em reservatórios de 

usinas hidroelétricas, onde serão produzidos peixes em tanque-rede (Ostrensky et 

al., 2008), o que acarretará num grande crescimento das áreas disponíveis para o 

cultivo. Sendo necessário, por tanto, tecnologia para a produção de outras 

espécies, como forma de diversificar a produção nestes ambientes de cultivo.  

A produção de formas jovens de espécies nativas ainda não possui dados 

referentes a produção na fase de recria em diferentes sistemas de produção, sendo 

estes considerado um gargalo para a cadeia produtiva. Sendo assim, desenvolveu-

se as atividades com coerência, em parceria com Embrapa Pesca e Aquicultura.  
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O presente projeto teve objetivo trazer informações da fase de recria em 

diferentes sistemas de produção com o tambaqui (Colossoma macropomum), 

avaliando o desempenho zootécnico de formas de formas jovens de tambaqui em 

tanques rede e viveiros escavados.  

 

Metodologia  

O estudo foi realizado em duas localidades simultaneamente. Para a 

avaliação do sistema de produção tanques-rede, o cultivo foi realizado no 

Reservatório do Lajeado, município de Palmas – Tocantins, no Parque Aquícola 

Sucupira. Já para a produção em viveiros escavados, o cultivo será realizado na 

Fazenda Serra Azul, na zona rural de Palmas. O presente trabalho teve aprovação 

pelo Comitê de Ética de Uso Animal – CEUA nº 090E/2018. O presente projeto teve 

início no dia 21 de janeiro até 18 de março de 2019, totalizando 56 dias de 

experimentação. 

Os viveiros utilizados que foram utilizados nesse estudo possuem uma área 

de lâmina d’água de 1.000 m² e uma profundidade média de 1,5 m. Antes do 

experimento, os viveiros foram completamente drenados e expostos ao sol por sete 

dias e posteriormente calados - 100g de calcário/m²- e adubados - 5g de ureia/m² 

e 10 g de farelo de arroz/m² (Lima et al., 2015). Após esse procedimento, foram 

abastecidos para o povoamento dos peixes. Os viveiros foram cobertos com telas 

anti-pássaros para impedir que aves presentes nos locais capturassem os alevinos. 

Os tanques-rede (TR) que foram instalados em reservatório terão dimensões 

de 3x3x2 m, totalizando volume útil de 13,5 m³ e malha com abertura de 5 mm 

(Brandão et al., 2004). Os TR foram cobertos com tela sombrite (40%) para 

proporcionar melhor ambiência aos peixes (Liranço et al., 2011).  

Foram avaliados dois sistemas de produção para o cultivo de alevinos de 

tambaqui na fase de recria, a saber (P) viveiros escavados e (C) tanques-rede, 

configurando dois tratamentos, com 4 repetições cada. Nos viveiros, a densidade 

de estocagem foi de 10 peixes/m² (Melo e Izel, 2001), enquanto nos TR a densidade 

utilizada foi de 200 peixes/m³ (Brandão et al., 2004).  

Nos dois tratamentos, os animais foram alimentados diariamente com ração 

comercial extrusada para peixes onívoros, conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1. Manejo alimentar dos peixes durante o experimento. 

Faixa de peso 
dos peixes (g) 

Proteína Bruta 
(%) 

Granulometria 
(mm) 

Taxa (% de peso 
vivo/dia)1 

Número de 
tratos 1 

0,5 a 5 45 1 10 5 

5 a 25 45 1,7 8 3 

25 a 100 45 2,6 5 2 

 ¹Oliveira et al. (2013).  

A quantidade de ração ofertada em cada unidade experimental foi 

quantificada ao longo do experimento, de forma a permitir o cálculo de ingestão 

alimentar diária (IAD (% peso vivo dia-1) = [consumo total de ração (as fed 

basis)/(biomassa final + biomassa inicial/2)]/período de alimentação x 100) e taxa 

de conversão alimentar aparente (CA = consumo total de ração (as fed 

basis)/ganho de biomassa). 

Foram realizadas biometrias no início do experimento, semanalmente e ao 

final do experimento, com 10% dos animais (Santos et al., 2016). Para as 

biometrias, os peixes foram anestesiados com eugenol (65 mg/L) para minimizar o 

estresse do manejo 

 

Resultados e discussão  

Os resultados médios alcançados nas duas melhores repetições de 

tratamento são apresentados na tabela 1.  Estes resultados apresentados são 

referentes a média das duas melhores repetições de cada tratamento para se 

compor os índices zootécnicos. Devido à perda de parcelas durante o experimento, 

um novo modelo de estatística será adotado para esta análise. 

Tabela 2:  Parâmetros zootécnicos na fase de recria de tambaquis (Colossoma macropomum) em diferentes 
sistemas de cultivo  

Parâmetros Viveiro VivTR TR – Lago 

Quantidade inicial  10.300 1.000 2.000 

Peso inicial (g) 0,47 ± 0,18 0,47 ± 0,18 0,47 ± 0,18 

Peso final (g) 93,43 ± 3,11 84,18 ± 1,99 97,72 ± 5,06 

Comprimento inicial (cm) 3,13 ± 0,39  3,13 ± 0,39  3,13 ± 0,39  

Comprimento final (cm) 15,03± 1,26 15,89 ± 1,40 16,20 ± 2,78 

Ganho em peso diário (g /dia) 1,66 1,49 1,74 

Biomassa final (kg) 472,09 ± 40,84 8,82 ± 2,71 31,85 ± 0,38 

 Biomassa Acumulada (kg) 467,20 ± 40,84 8,35 ± 2,71 30,09 ± 0,38 

Consumo de ração (kg)  418,21 ± 20,16 13,33 ± 0,72 39,77 ± 5,19 
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 Conversão Alimentar Aparente 0,89± 0,03 1,60± 0,57 1,25 ± 0,15 

Sobrevivência (%) 49,6 ± 2,68 3,74 ± 1,36 14,4 ± 0,74 

Quantidade final  5019 ± 276 37 ± 14 288 ± 15 

Valores referências da média e desvio padrão das duas melhores repetições de cada tratamento 

 

A alta mortalidade ocorrida no início do experimento com os tratamento que 

continham os tanques rede no Parque Aquícola fez com que estes apresentassem 

índices zootécnicos muito inferiores que o tratamento em viveiros escavados, 

proporcionando valores de sobrevivência muito baixos para o cultivo. Trabalhos de 

Gomes (2006) com 50 e 15 peixes/m³ apresentaram mortalidades inferiores (3 e 

0,7%) durante o período de terminação, valores muito inferiores aos apresentados. 

O manejo dos alevinos durante o transporte e povoamento podem ser um dos 

principais fatores desta alta mortalidade, já que grande parte destes alevinos 

morreram no início do experimento. A baixa adaptação da espécie a este sistema 

pode ser considerada como um grande fator referente aos altos índices 

apresentados. Na tabela 1 observa-se maior performance nos viveiros escavados 

os quais apresentaram menor dificuldade de manejo que os demais tratamentos. O 

sistema semi-intensivo é responsável por grande parte da produção aquícola, 

utilizando tecnologias de criação para aumentar a produtividade, tais como, ração 

comercial e outros alimentos, calagens, adubações e monitoramento da qualidade 

da água (PH, oxigênio dissolvido, amônia, temperatura e transparência) 

(CASTAGNOLLI, 2004). De modo geral, os sistemas de produção são 

diferenciados conforme o grau de interferência do criador no ambiente aquícola 

(densidade de estocagem, práticas de manejo e uso de insumos), das trocas de 

água na unidade de criação e da produtividade. 

Em relação ao peso final dos juvenis, podemos perceber que o tratamento 

dos tanques rede apresentou valores superiores aos demais tratamentos. Este fato 

está relacionado pela baixa densidade proporcionada aos animais após a 

mortalidade. Porém, como não foi realizada a estatística não podemos confirmar. 

A Conversão Alimentar Aparente (CAA) também foi um fator de destaque 

neste trabalho. O tratamento com a recria em viveiros apresentou uma CAA 

superior que os demais tratamentos, sendo está abaixo de 1:1 (0,89:1). Este fato 

está relacionado com o aproveitamento de fito e zooplânctons produzidos através 

da adubação realizada nos viveiros. Os tratamentos em tanques rede apresentou 
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uma CAA de 1,25:1, corroborando com os valores apresentados por Brandão et al. 

2004 no mesmo sistema e densidade de cultivo. 

Todo o desempenho zootécnico durante o período de cultivo influencia na 

questão dos custos de produção, podendo tornar a atividade rentável ou não. 

A piscicultura e agropecuária utilizam-se de procedimentos metodológicos 

da administração rural para cálculo dos custos de produção. Uma vez conhecidos 

e dominados os itens de custeio e as relações técnicas da produção, a 

presença/ausência de economias de escala pode ser um indicador importante na 

tomada de decisão relativa aos negócios. Os custos de produção foram apurados 

com base em alguns dados técnicos (Tabela 2). Os tanques rede no lago e em 

viveiros, exibem eminentes custos operacionais, já os viveiros escavados possuem 

menores dispendidos econômicos do que os demais sistemas, o que viabiliza a 

expansão da produção neste tipo de sistema.  

 

Conclusão  

Dentro da fase de recria de tambaquis, os viveiros escavados obtiveram 

melhor desempenho zootécnico e maior viabilidade de produção, apresentando 

menor custo operacional efetivo (COE) e facilidade de manejo, onde, possivelmente 

trariam maior retorno econômico ao piscicultor. Torna-se de suma importância mais 

trabalhos com a espécie para confecção de um pacote tecnológico ao produtor que 

garanta maior segurança na fase de recria para a espécie em estudo. 
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Resumo 
As aulas práticas possibilitam uma maior compreensão dos conteúdos científicos, 
visto que durante essas aulas os alunos participam ativamente dos procedimentos 
e sínteses das observações. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar 
atividades práticas em laboratório, integrando acadêmicos dos cursos de Ciências 
Agrárias e alunos de uma escola pública de ensino médio do município de Palmas, 
TO. Para tanto, foram realizadas reuniões com a equipe pedagógica e integrantes 
do projeto, visando sempre buscar uma melhor oportunidade de aula prática para 
os alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio. Com o terceiro ano foi 
preparado uma programação especial de apresentação e diálogo sobre todos os 
cursos presentes na instituição. Os alunos do ensino médio se mostraram 
interessados, sempre fazendo questionamentos aos acadêmicos e à professora 
responsável durante a condução das aulas práticas. Os alunos do terceiro ano 
expressaram bastante interesse em se aprofundar nas atuações, mercado de 
trabalho, mensalidades dos cursos, salários, conteúdos estudados nas grades 
curriculares apresentados pelos coordenadores dos cursos ofertados na instituição. 
Conclui-se que o projeto trouxe benefícios para ambas as partes, pois os 
acadêmicos participantes do projeto tiveram a oportunidade de ter contato com a 
docência, despertando assim uma aptidão pela área. 
Palavras-chave: Ensino médio prático. Práticas agronômicas. Prática docente. 

 

Introdução  

As atividades de laboratório funcionam como um catalisador do processo de 

aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência de certa experiência facilita a 

aprendizagem (POSSOBOM, OKADA e DINIZ, 2003). Além de ser um local de 

aprendizagem, o laboratório é um local de desenvolvimento do aluno como um 

todo. Conforme Capeletto (1992) existe uma fundamentação psicológica e 

pedagógica que sustenta a necessidade de proporcionar à criança e ao 
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adolescente, a oportunidade de, por um lado, exercitar habilidades como 

cooperação, concentração, organização, manipulação de equipamentos e, por 

outro, vivenciar o método científico, entendendo como tal a observação de 

fenômenos, o registro sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipóteses 

e a inferência de conclusões.   

Krasilchik (2004) se refere às aulas práticas como aquelas que permitem aos 

alunos terem contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e 

equipamentos e observando organismos, em geral, envolvendo a experimentação. 

Ou seja, estas aulas possuem atividade prática. De acordo com o autor, as 

demonstrações não são tidas como aulas práticas, uma vez que é o professor que 

demonstra, mesmo que exista algo concreto para o aluno. Segundo ela, 

demonstrações, excursões e aulas práticas pertencem a diferentes modalidades 

didáticas, sendo que aulas práticas requerem a participação do aluno com seu 

envolvimento direto na obtenção de dados. 

Considera-se que as aulas práticas possibilitam uma maior compreensão 

dos conteúdos científicos, visto que durante essas aulas os alunos se sentem parte 

da experiência, participando ativamente dos procedimentos e sínteses das 

observações. O contato com materiais diferentes da aula cotidiana, que, 

geralmente, ocorre de maneira expositiva, possibilitam novas interpretações que 

antes não eram identificadas, permitindo que os alunos construam novos 

conhecimentos. Desta maneira, as aulas práticas motivam a participação ativa e 

espontânea dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem e tornam o 

conteúdo mais interessante promovendo uma aprendizagem eficaz na disciplina de 

Biologia (MIRANDA, LEDA e PEIXOTO, 2013). 

Desta forma, a presente pesquisa objetivou realizar atividades práticas em 

laboratório e a campo, integrando acadêmicos dos cursos de Ciências Agrárias e 

alunos de uma escola pública de ensino médio do município de Palmas, TO. 

 

Metodologia 

Antes do início da execução do projeto foi solicitado uma autorização junto 

à Diretoria Regional de Ensino de Palmas (DRE) para a implementação do projeto 

de extensão na unidade 2 do Colégio da Policia Militar do estado do Tocantins, 
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localizado na Quadra 206 norte, AV. LO 04, Lote 04, Plano Diretor norte, Palmas, 

TO. 

Antes de iniciar as aulas, os alunos do projeto participaram de uma reunião 

com a equipe pedagógica, em que todos puderam apresentar suas ideias e para 

juntos definirem a metodologia e conteúdos a serem trabalhados. Os alunos do 

projeto posteriormente, passaram nas turmas envolvidas se apresentando e 

explicando como iria ocorrer a metodologia programada junto com a direção. A 

metodologia de condução do projeto foi planejada para envolver o maior número 

de alunos, assim, foi trabalhado com as turmas do primeiro ano, conduzindo aulas 

práticas na escola e levando algumas turmas até a faculdade.  

Para as aulas realizadas nas dependências da faculdade, o deslocamento 

dos alunos foi feito em ônibus disponibilizado pela escola. As aulas sempre foram 

acompanhadas pela professora orientadora do projeto, aluna bolsista e alunos 

voluntários, um professor e um militar, ambos do colégio. As aulas práticas na 

instituição ocorreram conforme uma escala programada pela professora 

coordenadora e acadêmicos envolvidos no projeto, juntamente com o coordenador 

e professores do colégio militar, abordando temas que os alunos estivessem 

estudando naquele bimestre. 

As aulas realizadas nas dependências da escola foram agendadas e 

programadas com antecedência, solicitando no centro universitário, materiais que 

a escola não possuía, tais como alguns reagentes e luvas. Todas as aulas foram 

ministradas por pelo menos dois integrantes do projeto, com o acompanhamento 

do professor da disciplina da escola e, pela professora responsável pelo projeto. 

Os responsáveis pelos alunos puderam acompanhar o projeto por meio da 

divulgação de fotos pela escola. 

 

Resultados e discussão 

Observou-se que os alunos do ensino médio demonstraram bastante 

interesse e participação nas aulas das disciplinas de química e biologia, pois estas 

foram realizadas de forma prática, sempre fazendo questionamentos aos 

acadêmicos e a professora responsável, durante a condução das aulas práticas. 

De acordo com Borges (2002), a aula prática realizada no laboratório 

desperta a curiosidade e o interesse do aluno, além de facilitar a relação com o 
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conteúdo visto em aula teórica. Para o autor, nessas aulas, os alunos possuem a 

oportunidade de interagir com as montagens de instrumentos específicos e 

aprendem de forma descontraída e informal, em contraposição à formalidade do 

ambiente da sala de aula. 

No presente projeto de extensão, os alunos do terceiro ano expressaram 

bastante interesse em se aprofundar nas atuações, mercado de trabalho, 

mensalidades dos cursos, salários, conteúdos estudados nas grades curriculares 

dos cursos apresentados pelos coordenadores dos cursos ofertados na instituição. 

É comum alunos iniciarem um curso superior muito jovens e, sentirem-se inseguros 

se de fato escolheram a profissão que realmente os deem satisfação futura. Por 

esse motivo, o contato dos alunos com instituições superiores e/ou profissionais 

previamente ao ingresso no ensino superior, possa contribuir para o sucesso na 

escolha dos cursos de graduação. 

Uma das formas de influenciarem os alunos de ensino médio a se inserirem 

em seus cursos de interesse é por meio de visitas à profissionais e instituições de 

ensino superior, conhecendo um pouco mais sobre a profissão na qual irão atuar. 

Por exemplo, por meio de aulas práticas, como na disciplina de biologia em 

laboratório e a campo em instituições de ensino superior, já que esta é comum a 

muitos cursos superiores. Para Bizzo (2007), o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas influencia os alunos a desenvolverem capacidades diferentes de 

compreensão do conteúdo e de ligar a teoria com a prática. Ter aulas de Biologia 

de uma forma diferente de aprender, aumentam a expectativa, o interesse dos 

alunos e proporcionam uma aprendizagem significativa. Mesmo sem a existência 

de laboratórios, realidade de muitas escolas, o professor pode proporcionar 

momentos de desafios e investigações. 

Em consonância ao observado com os alunos do presente projeto, em que 

os alunos se mostraram muito empolgados com as aulas práticas, tanto de química 

quanto de biologia, Aragão e Alves-Filho (2017) ao realizarem uma pesquisa em 

uma escola da cidade de Sobral/CE sobre a importância das aulas práticas no 

ensino de biologia, com alunos do terceiro ano do ensino médio (25 alunos), os 

quais foram questionados sobre a atuação do professor em aula prática, a 

importância das práticas para o aprendizado e a participação do aluno na prática. 

Observou-se que 80% dos entrevistados afirmam que o professor já realizou 



 

 

1
2
8

 

atividade prática. Cerca de 80% dos estudantes também afirmaram que a utilização 

das aulas práticas ajudou muito na compreensão do assunto estudado; 100% dos 

alunos confirmaram que as aulas de Biologia se tornam mais atraentes quando são 

práticas. Quando examinadas as respostas ao quesito referente à importância da 

utilização de atividades experimentais no ensino de Biologia, 66% dos 

entrevistados responderam que é muito importante e os outros 44% consideraram 

como indispensável. Conclui-se que as atividades práticas no ensino de Biologia 

favorecem o aprendizado dos alunos por complementar as atividades realizadas 

em sala de aula. Permitem assim que eles possam protagonizar o ensino de 

Biologia, interagindo com as experiências e observando os fenômenos, podendo 

ainda despertar em alguns a vocação científica. Tais considerações também podem 

ser aplicadas ao presente trabalho, visto que os alunos, ao longo das aulas já 

mencionavam o interesse nas Ciências Biológicas e de saúde que tem a ver com 

as disciplinas ofertadas no projeto de extensão com a realização das aulas práticas.  

Dessa forma, o trabalho de campo é uma ferramenta importantíssima para 

ajudar na qualidade do ensino-aprendizagem, possibilitando melhor entendimento 

dos assuntos, o qual possa ser tratado de forma local. Sendo assim, este trabalho 

busca levar uma linguagem didática entre a teoria/prática de forma simples, 

buscando resolver a problematização didática (LEITE et al., 2017). Tais 

informações corroboram com os resultados encontrados no presente trabalho, em 

que os alunos realizaram atividades práticas visando desenvolver habilidades e 

identificar uma possível área de atuação futura.  

 

Conclusões 

Conclui-se que a implantação do projeto trouxe benefícios para ambas 

partes, pois os acadêmicos participantes do projeto tiveram a oportunidade de ter 

contato com a docência, despertando assim futuramente uma aptidão pela área. 

Os alunos do Colégio da Polícia Militar vivenciar na prática, durante as aulas 

na faculdade, o contato direto com o ensino superior, o que na maioria das vezes 

poucos alunos de ensino médio tem a oportunidade; ao conhecerem um laboratório 

e realizar aulas práticas, podem identificar uma futura profissão e/ou novas 

aptidões. 
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A professora e os acadêmicos acham que o projeto foi uma experiência única 
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escola. 
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Orientação para Manejo da Irrigação em Propriedades Rurais  

 

João Felipe Gomes Saturnino37 

Alexandre Barreto Almeida dos Santos38 

 

Resumo 

Com o intuito de orientar o produtor rural a aplicar água em quantidades adequadas 
em cultivos irrigados, foi idealizado um projeto de extensão visando orientar o 
manejo da irrigação. As orientações foram prestadas em duas propriedades no 
Projeto São João, localizado no município de Porto Nacional – TO. As atividades 
foram iniciadas verificando-se a uniformidade de distribuição de água dos 
equipamentos de irrigação, para isto utilizou-se trena metálica, uma proveta 
graduada de 500 ml e cronômetro. Com os dados coletados a campo procedeu-se 
o cálculo do coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC). Posteriormente foi 
montada uma tabela de balanço hídrico da cultura onde diariamente contabilizou-
se a entrada e saída de água no solo, e assim determinar o momento de realizar a 
irrigação, a quantidade de água a aplicar o tempo de funcionamento do sistema 
para aplicação de uma determinada lâmina de água. A tabela de balanço hídrico foi 
montada e demonstrado ao irrigante como fazer o seu preenchimento, visto isso, o 
produtor rural está teoricamente apto a manejar o seu sistema de irrigação. 

Palavras-Chave: Água. Balanço hídrico. Hargreaves. 

 

Introdução 

Embora a agricultura irrigada seja, geralmente, associada a um elevado nível 

tecnológico, é consenso que a irrigação no Brasil é ainda praticada de forma 

inadequada, com grande desperdício de água (MANTOVANI et al., 2006; 

MAROUELLI et al., 2008). Segundo Mantovani et al. (2006), tal problema ocorre 

em razão de três fatores principais: a) diminuta utilização de critérios técnicos de 

manejo de água na maioria das áreas irrigadas; b) informações escassas e 

incompletas de parâmetros para manejo de água; c) uso de sistemas de irrigação 

com baixa eficiência de aplicação de água. 

Mesmo quando as irrigações são realizadas em excesso, prática comum em 

região com disponibilidade de água, as plantas são, muitas vezes, submetidas a 
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condições de déficit hídrico, comprometendo o desempenho da cultura. Isso ocorre 

porque o agricultor tende a aplicar quantidades de água maiores do que o solo pode 

armazenar e espaça em demasia o intervalo entre irrigações (MAROUELLI et al., 

2008). Além de suprir as suas necessidades hídricas, a água proporciona a 

solubilização e a disponibilização dos nutrientes do solo para as plantas. Ademais, 

cultivos submetidos a condições de excesso ou falta de água são, respectivamente, 

mais predispostos a doenças e ao ataque de pragas (LOPES et al., 2006). Por 

conseguinte, é possível aumentar a produtividade da maioria das culturas entre 

10% e 30% e, ao mesmo tempo, reduzir o uso de água em até 30% somente por 

meio da adoção de estratégias apropriadas de manejo de irrigação (MAROUELLI 

et al., 2008). 

As questões sobre o momento de irrigar e a quantidade de água a aplicar 

são básicas no manejo da água de irrigação. O manejo deve ser feito visando a 

fornecer água às plantas em quantidade suficiente para prevenir o estresse hídrico, 

favorecendo incremento de produtividade e qualidade da produção, e minimizar o 

desperdício de água, a lixiviação de nutrientes e a degradação do meio ambiente. 

Isso envolve a decisão de irrigar em quantidades que possam ser armazenadas no 

solo, na camada correspondente à zona radicular, e em intervalos suficientes para 

atender à demanda de água das plantas. 

Visto isso, o presente trabalho de extensão objetivou prestar orientações 

sobre o manejo da irrigação em propriedades rurais do projeto de irrigação São 

João, localizado no município de Porto Nacional - TO. As orientações prestadas 

permitem ao irrigante decidir o momento de irrigar, a quantidade de água a aplicar 

e o tempo de funcionamento do sistema de irrigação para a aplicação de uma 

determinada lâmina. 

 

Metodologia  

 As visitas técnicas foram realizadas semanalmente nas terças-feiras no 

período de 18/09/2018 a 06/11/2018, nas propriedades Chácara Tucunaré e 

Chácara Aroeira. No primeiro dia foi realizada uma explanação sobre o projeto 

sugerido, visando esclarecer o trabalho a ser conduzido, posteriormente realizou-

se a coleta dos dados do sistema da irrigação, no caso, a vazão do sistema, com a 

proveta graduada de 500 ml, coletando a água dos micro aspersores e anotando o 
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tempo decorrido para o preenchimento da proveta. Este procedimento permitiu que 

fosse conhecida a uniformidade de distribuição de água dos sistemas de irrigação, 

por meio do coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC). O coeficiente CUC 

para os equipamentos de micro aspersão das chácaras Tucunaré e Aroeira foram, 

respectivamente, 93,26% e 84,04%. 

       No dia 06 de novembro de 2018 foi realizada visita às propriedades para 

coleta de amostras de solo indeformadas, com o auxílio do anel volumétrico, bloco 

de madeira, canivete e marreta de 05 Kg. Após coletadas as amostras de solo 

indeformadas estas foram transferidas para sacos plásticos identificados e levadas 

para o Laboratório de Solos do Centro Universitário Católica do Tocantins – 

Unidade II, onde as mesmas foram levadas para estufa a 105°C por 48 horas para 

determinação do peso seco do solo. Com os dados de peso seco do solo (g) e 

volume do anel amostrador (cm³) foi possível calcular a densidade do solo em 

(g/cm³). Esta informação pôde ser utilizada para verificação da umidade do solo de 

forma rápida pelo produtor rural, bastando somente a coleta de uma amostra de 

solo indeformada e em seguida, coletar o peso por meio de balança; a diferença 

entre a densidade do solo úmido e a densidade do solo seco permite conhecer a 

umidade do solo com base em volume. 

 Para o manejo da irrigação foi proposto a realização do balanço hídrico da 

cultura, para isto, foi necessário a instalação de um termômetro de máxima e 

mínima próximo ao local de cultivo com o objetivo de estimar a Evapotranspiração 

de Referência “ETo” utilizando-se o método de Hargreaves, conforme a equação 1: 

𝐸𝑇𝑜 (
𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
) = 0,0023 × 𝑄𝑜 × (𝑇. 𝑚á𝑥. −𝑇. 𝑚í𝑛. )0,5 × (17,8 + 𝑇. 𝑚é𝑑) 

         (Equação 1) 

Onde:  

Qo = Radiação no topo da atmosfera (mm/dia)  - Tabela 

T.máx. = Temperatura máxima do dia (°C) 

T.mín. = Temperatura mínima do dia (ºC) 

T.méd. = Temperatura média do dia (°C) 
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      A precipitação diária foi verificada com o uso de um pluviômetro instalado nas 

proximidades da lavoura. As informações foram agrupadas em uma tabela para o 

manejo da irrigação, conforme QUADRO 1: 

 

Quadro 1 – Roteiro para o manejo da irrigação 

Manejo da irrigação 

Ia (mm/h)  Lâm. crítica (mm) Cultura:   

Setor Efici(%) Vazão do micro (L/s) 

N° de emissores/planta  

Data 
Qo 

(mm/
dia) 

T.má
x.°C 

T.mín
.°C 

T.mé
d.°C 

ETo 
(mm/d

ia) 
Kc 

ETp 
(mm/
dia) 

LAA 
(mm) 

Preci 
(mm) 

IRN 
(mm) 

ITN 
(mm) 

Irriga
ção 

(hora
s) 

             

             

             

Fonte: Próprio Autor 

 

Resultado e Discussão  

 Diariamente coleta-se as temperaturas máximas e mínimas por meio do 

termômetro, isto permite calcular a evapotranspiração de referência (ETo) do 

período. De posse da ETo e do coeficiente de cultivo (Kc) é possível calcular a 

Evapotranspiração da Cultura (ETp). O valor de ETp é subtraído da lâmina de água 

armazenada no solo (LAA) e quando atingida uma lâmina mínima de água no solo 

verifica-se o momento de realizar uma irrigação.  

       A quantidade de água a aplicar é resultado da diferença entre a lâmina 

máxima que o solo pode armazenar e a lâmina atual de água no solo, expressa em 

milímetros (mm). O tempo necessário que o equipamento de irrigação deve 

funcionar para aplicar uma determinada lâmina é resultado da divisão entre a 

lâmina que será aplicada (ITN) e a taxa de aplicação do equipamento de irrigação 

(Ia), sendo expresso em horas (h). A precipitação, quando ocorre, é acrescentada 

à lâmina de água no solo.  
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Conclusão  

A tabela de manejo de irrigação permite que o próprio irrigante faça, 

diariamente, a contabilização de água no solo; informa o momento de irrigar e a 

quantidade de água a aplicar, contribuindo assim para o uso racional da água 

dentro da atividade irrigada. 
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Manejo de pastagens e conservação dos solos de propriedades 

da região central do Tocantins 

 

Denisvaldo Pereira Dias39 

João Lucas da Silva Abreu1 

Alex Gonçalves Nunes1 

Mirian das Mercês Pereira da Silva40 

Ricardo Maciel Bezerra1  

 

Resumo 

Esse trabalho teve como objetivo, orientar e assessorar o produtor sobre o manejo 
de pastagem e conservação de solo, visando evita a degradação de pastagem e 
discutindo as razões desse processo destacando as possíveis soluções 
tecnológicas, buscando melhorias na pecuária, qualidade de vida dos produtores, 
sustentabilidade e no meio ambiente, em propriedade do município de Palmas, 
Tocantins. Foi realizado busca de produtores rurais na região, e aplicado uma ficha 
de cadastro, posteriormente selecionado uma propriedade, para realizar uma visita 
para um levantamento de informação e assim implantar o projeto, e realizar 
orientações e intervenções sobre manejo de pastejo, controle de invasoras, 
conservação de forragem, melhorias de estrutura da fazenda, reforma de 
pastagem. Foram realizadas visitas mensalmente na propriedade para orientações 
e acompanhamento das atividades. Na propriedade após a execução das 
atividades, observou-se, que houve um aumento de produtividade trazendo um 
retorno econômico. Os produtores estão dispostos a mudar esse cenário, de 
sistema de produção ineficiente, mas é necessário um maior nível de informação, 
assistente técnicos e recursos financeiros. 

Palavras-Chave: pastagem degradada, estratégia, recuperação 

 

Introdução  

O Tocantins apresenta uma área de 15 milhões de hectares (ha), sendo que 

dessa área com atuação em pastagens 6 milhões de ha (IBGE 2017). Estima que 

setenta por cento destas pastagens estejam degradadas ou em processo de 

degradação.    

                                                           
39 Aluno do Curso de Zootecnia da Instituição UniCatólica; E-mail: denisvaldo.dias@a.catolica-

to.edu.br; joaolucaszootecnia@gmail.com; alex.nunes@a.catolica-to.edu.br; 
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40 Professor do curso de Zootecnia da Instituição UniCatólica; E-mail: mirian@catolica-to.edu.br 
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 Uns dos principais fatores que levam a esse processo de pastagem 

degradada ou em degradação, segundo a FAO (2009), em termos globais, uma das 

principais causas de degradação de pastagens de influência antrópica direta é o 

manejo inadequado, em particular o uso sistemático de taxas de lotação que 

excedam a capacidade do pasto de se recuperar do pastejo e do pisoteio. 

 O mau uso de práticas de conservação de solo, segundo Martha Júnior et 

al., (2007), pode trazer a deterioração do solo, em pastagem degradada, reflete em 

grande parte, a perda de cobertura vegetal do solo e redução no seu teor de matéria 

orgânica. A evolução desse quadro determina a compactação e redução da taxa 

de infiltração e da capacidade do solo reter água, causando erosão e assoreamento 

de nascentes, lagos e rios (MACEDO, 1995). 

 O objetivo deste trabalho é orientar e assessorar os produtores sobre o 

manejo de pastagem e conservação de solo, visando evitar a degradação de 

pastagem, e discutindo as razões desse processo, destacando as possíveis 

soluções tecnológicas, buscando melhorias na pecuária, na qualidade de vida dos 

produtores, sustentabilidade e no meio ambiente. 

 

Materiais e Métodos  

O projeto foi conduzido no município de Palmas, TO. As atividades foram 

realizadas em uma propriedade rural do município. Todas atividades foram 

conduzidas por uma equipe composta por 1 professor responsável (orientador), 1 

aluno bolsista e 3 alunos voluntários. A referida equipe técnica desenvolveu as 

seguintes atividades, respectivamente. 

Foi realizado busca de produtores rurais na região do município de Palmas, 

Tocantins, para a realização de uma ficha de cadastro, com informação da 

propriedade. Com a realização do cadastro foi feito a escolha da uma propriedade, 

que foi escolhida pois mais se adequava ao projeto, e realizado uma visita com 

objetivo de levantamento de mais informação e assim implantar as devidas 

orientações e intervenções. Com esses dados foi feito um estudo das orientações 

e intervenções para a propriedade, o que mais se adequa a mesma, depois foi 

realizado uma nova visita na propriedade e apresentado ao produtor. Em seguida 

foi realizado com o produtor um cronograma de atividades a serem realizadas, 

sendo elas: Manejo de pastejo (Controle de entrada e saída dos animais e ajuste 
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da taxa de lotação), Controle de invasoras (Aplicação de herbicidas), Conservação 

de forragem (Silagem), Melhorias na estrutura da fazenda (Redução do tamanho 

dos piquetes) e Reforma de pastagem (análise de solo, mecanização, calagem, 

adubação e semeadura da forrageira). 

 Com o cronograma das intervenções já feitas, foram realizadas orientações 

sobre as atividades, e foram realizadas visitas mensalmente na propriedade para 

orientações e acompanhamento das atividades.  

 

Resultado e Discussão  

 O manejo de pastejo se não adotado corretamente na propriedade, com o 

controle do tempo de pastejo e o número de animais no determinado piquete, pode 

levar a pastagem a degradação. Segundo Dias Filho (2012), A taxa de lotação 

(capacidade de suporte) indica quantos animais a o produtor pode ter em 

determinada área da pastagem por determinado tempo, assegurando alto 

rendimento por animal e por área, sem comprometer a produtividade e a 

capacidade de recuperação da pastagem.  

 O ajuste de pastejo adotado na propriedade foi através do método de 

disponibilidade de forragem da pastagem, calculando a capacidade de suporte de 

acordo com a pastagem, sendo assim quanta forragem tem no pasto e quanto cada 

animal consome por dia. Tendo também como auxílio a régua de manejo de 

pastagem, para controlar a altura de entrada no pastejo e a saída, cada espécie 

forrageira tem sua determinada altura para entrada e saída.   

 O controle de plantas invasoras foi adotado o método de aplicação de 

herbicidas nas folhas, por apresentar vantagens economicamente e mais eficiente 

no controle na determinadas espécies encontradas, e Dias Filho (2011),afirma que 

a escolha de determinado método de controle, além de ser baseado em fatores 

econômico, deve também considerar a auto-ecologia e as característica fisiologia 

das plantas daninhas.     

 A conservação de forragem é uma prática fundamental quando se adota o 

manejo das pastagens. A manutenção da oferta de forragem de alta qualidade 

durante todo o ano, garante o atendimento do requerimento animal e permite 

aumentar a eficiência da utilização das pastagens diminuindo o risco de 

degradação das mesmas em decorrência do superpastejo, muitas vezes registrado 
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durante o período de crescimento restrito das forrageiras de clima tropical (REIS E 

MOREIRA 2017).  

 Na estrutura da propriedade observou-se piquete com tamanho de área 

muito grande, fazendo que não houvesse um bom aproveitamento das pastagens, 

apresentando um pastejo desuniforme dificultando o manejo de pastejo. Então foi 

apresentado a redução do tamanho desses piquetes, com a construção de novas 

cercas de divisão de piquetes, tornando assim mais eficiente e produtivo o sistema. 

 Em uma determinada área da propriedade apresentava um estágio de 

degradação muito avançado, com baixa proporção em determinados locais a 

inexistência de capim, número muito alto de invasoras e solo descoberto que não 

havia possibilidade de recuperação da pastagem. Quando encontrada uma área 

nessa determinada situação se pensando na reutilização dessa área como pasto 

tem que ser visto como renovação. A estratégia de renovação adotada foi a 

seguinte: análise de solo; mecanização do solo, calagem, adubação e semeadura 

da forrageira.  

 A degradação de pastagens, normalmente se observa índices zootécnicos e 

econômicos insuficientes para garantir a sustentabilidade da atividade, gerando 

com o tempo impacto sociais indesejáveis, uma vez que há redução de empregos, 

da qualidade de vida e, consequentemente, do estímulo à permanência no meio 

rural (MARTHA JÚNIOR et al., 2007). 

 Na propriedade após a execução das atividades, observou-se que houve um 

aumento de produtividade, trazendo um retorno econômico já esperado, mesmo 

com algumas atividades não concluída, em virtude da situação financeira do 

produtor para o investimento, e outra foi o fator clima de determinada estação do 

ano.    

 

Conclusão  

Os produtores estão dispostos a mudar esse cenário atual de produção, que 

se apresenta a pecuária, mas a necessidade de um maior nível de informação e 

recursos financeiros. Hoje presenta pouca politicas publica para incentiva e ajudar 

os produtores nesse sistema de produção, com tão grande potencial, e muitas 

propriedades ainda desenvolve essa atividade de forma muito ineficiente, 

principalmente os pequenos produtores.  
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Resumo 
 
A utilização de cães em atividades terapêuticas, a cinoterapia, é uma prática que já 
vem sendo adotada no Brasil e no mundo. Animais são utilizados como 
coadjuvantes no tratamento de diversos estados patológicos das pessoas, 
buscando a melhoria do tratamento da doença diagnosticada, assim como a 
prevenção de enfermidades. Este projeto teve como objetivo atuar na comunidade 
através da importância social dos animais de companhia, por meio de ações que 
enfatizam a relevância dos benefícios sociais do convívio com animais. Para 
seleção dos cães foi realizada uma avaliação criteriosa com vistas a selecionar 
animais que estejam em sua plenitude física e mental, não reativos em situações 
de estresse, garantindo assim, a segurança de todas as pessoas envolvidas no 
processo. Posteriormente, selecionou-se a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE). Para conseguir o perfil ideal de cão para o projeto foi 
necessário realizar três vezes o processo de seleção e treinamento dos cães, o que 
postergou as visitas na APAE. O grupo de trabalho atendeu a um total de 30 alunos, 
foram propostas atividades interativas como: brincadeiras ao ar livre, escovação de 
pelagem, afagos e abraços. Foi nítida a alegria, o carinho e a satisfação dos alunos 
com a presença do cão. A APAE reúne alunos com diferentes limitações físicas 
e/ou psíquicas, o que enriqueceu ainda mais a ação, pois houve uma ampla gama 
de possibilidades de interações entre cão e alunos. A presença do Cão da Alegria 
na APAE auxiliou no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos.  

Palavras-Chave: Cinoterapia. Responsabilidade. Integração. 
 
Introdução  

 

A utilização de cães em atividades terapêuticas é uma prática que já vem 

sendo adotada no Brasil e no mundo conforme já noticiado em inúmeros meios de 

comunicação. Alguns estudos já apontam a efetividade e benefícios desse 

envolvimento entre pacientes e cães (TEIXEIRA, 2015). 
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Contudo, mesmo antes do uso de cães a serviço da saúde, vários estudos 

já comprovaram o uso de cães em atividades rotineiras da vida doméstica, isso se 

deve à criação seletiva desses animais para vários comportamentos, capacidades 

e atribuições físicas que beneficiam a relação com os seres humanos. Uma relação 

que consistia, anteriormente, em alimentação, abrigo e contato social, por parte dos 

homens, e pastoreio, proteção e caça, por parte dos cães (COSTA, et al. 2018). 

Teixeira (2015) explica que animais como cães, gatos e cavalos são 

utilizados na prática terapêutica como coadjuvantes no tratamento de diversos 

estados patológicos das pessoas, como por exemplo, nas doenças mentais. Essa 

prática do uso de animais tanto no fornecimento de matéria-prima como na prática 

de terapia busca a melhoria do tratamento da doença diagnosticada, assim como 

a prevenção de enfermidades.  

Na Medicina Veterinária, essa prática já vem sendo denominada como 

Etnoveterinária, segundo Teixeira (2015). Outros termos, também, são 

relacionados com essa prática como “cinoterapia”, “cão terapeuta”, “zooterapia” e 

Terapia Assistida por Animais (T.A.A). Esse tipo de tratamento é reconhecido em 

diversos países e é comprovadamente útil tanto na socialização de pessoas como 

na psicoterapia, tratando de pacientes com necessidades especiais e diminuindo 

várias causas de ansiedade. 

De acordo com Udell e Wynne (2008) apud Yamamoto et al. (2012), o uso 

de cães nessas atividades terapêuticas é apropriado devido possuírem 

comportamentos semelhantes aos do homem, inclusive, sofrendo pressões 

parecidas. O que favorece a interação no caso da terapia, ‘pela capacidade que os 

cães têm em desenvolver empatia pelos seres humanos.  

Dado o exposto, este projeto de extensão teve como objetivo atuar na 

comunidade através da importância social dos animais de companhia, por meio de 

ações que enfatizam a relevância dos benefícios sociais do convívio com animais. 

 

Metodologia 

 

Inicialmente organizou-se a equipe de trabalho que foi composta por um 

aluno adestrador de cães, alunos voluntários, alunos tutores e professores. Em 

seguida iniciou-se a seleção dos cães da alegria, ou seja, cães que seriam 

voluntários do projeto.  
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Para seleção dos cães foi realizada uma avaliação criteriosa pelo aluno/ 

adestrador com vistas a selecionar animais que estejam em sua plenitude física e 

mental, que sejam dóceis, tranquilos e não reativos em situações de estresse, 

garantindo assim, a segurança de todas as pessoas envolvidas no processo.  

Os animais participantes também precisavam ser saudáveis e comprovar 

suas vacinações e vermifugações, evitando assim o risco de transmissão de 

zoonoses. 

Devido alguns imprevistos e dificuldades foi necessário realizar o processo 

de seleção dos animais três vezes até conseguir o animal que preenchesse os 

requisitos necessários para ser o Cão da Alegria. 

Posteriormente, selecionou-se a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Palmas para receber as visitas pré-agendadas dos alunos 

e cães envolvidos no projeto. 

Nas visitas foram propostas atividades interativas com o público alvo e com 

o cão com a finalidade de proporcionar momentos alegres e de desenvolvimento 

social: exercícios supervisionados, passeios, brincadeiras ao ar livre, escovação 

de pelagem, afagos e abraços, ações que demonstram o estreito contato com os 

animais.  

 

Resultado e Discussão 

 

A seleção e treinamento dos cães participantes do projeto é uma importante 

etapa, que normalmente tem duração de quatro meses. Pois para ter os cães aptos, 

não basta apenas o atestado de saúde, é preciso que esses animais sejam bem 

treinados e não expressem comportamentos reativos, dominantes, pois em 

nenhum momento esses cães podem demonstrar qualquer tipo de desvio de 

comportamento como agressividade, seja por medo, dominância, ojeriza a 

estranhos ou desconforto ao toque. 

Com isso, para conseguir o perfil ideal de cão para o projeto foi necessário 

realizar três vezes o processo de seleção e treinamento dos cães, o que postergou 

as visitas na APAE. 

Em um primeiro momento selecionou-se uma cadela da raça Border Collie, 

de nome Filó, que foi considerada apta para executar as visitas na APAE.  No 

entanto, após receber todo o treinamento, a tutora da Filó teve que se mudar de 

cidade e uma nova seleção de cães foi necessária para dar continuidade ao projeto.  
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Após nova seleção, dois novos cães foram considerados aptos. Um macho 

não castrado da raça Golden Retriever, de nome Pipo e um Border Collie macho, 

chamado Logan. Inicialmente foi preciso que eles passassem por um período de 

treinamento que consistiu em socialização, busca de bolinhas, obediência a 

comandos básicos de chamados como “andar junto”, “senta e deita”, aceitar 

estranhos, ser indiferente a multidões e ao meio desconhecido, bem como ser 

totalmente tolerantes ao toque em todas as partes do corpo.  

Durante esse período de treinamento o cão Logan mudou-se de Estado, o 

que inviabilizou sua participação. E o cão Pipo foi diagnosticado positivo para 

Leishmaniose, por ser uma zoonose decidimos suspender a visita do animal na 

instituição APAE. Nesse momento foi decidido realizar uma nova seleção para dar 

continuidade ao projeto. Por fim, o cão Golden Retriever, Guerreiro, mostrou-se 

aprovado nas questões sanitárias e apto para ser o Cão da Alegria em visita a 

APAE.     

O grupo de trabalho realizou visitas na APAE, atendendo a um total de 30 

alunos, foram propostas atividades interativas com o público-alvo e o cão Guerreiro 

com a finalidade de proporcionar momentos alegres e de desenvolvimento social, 

tais como exercícios supervisionados, passeios, brincadeiras ao ar livre e/ou na 

sala de fisioterapia, escovação de pelagem, afagos e abraços. Foi nítida a alegria, 

o carinho e a satisfação dos alunos com a presença do cão. Dessa forma, ocorreu 

um contato estreito entre os alunos da APAE com o cão. 

A APAE de Palmas reúne alunos com diferentes limitações físicas e/ou 

psíquicas, o que enriqueceu ainda mais a ação com o Cão da Alegria, pois houve 

uma ampla gama de possibilidades de interações entre cão e alunos. Ações que 

contribuem para o desenvolvimento físico e emocional dos assistidos pela APAE. 

 

Conclusão 

 

A presença do Cão da Alegria na APAE auxiliou no desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social dos alunos. Além disso, os acadêmicos do UniCatólica 

abraçaram o projeto e participaram ativamente dessa importante ação social.  
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Resumo 
Doenças negligenciadas (DNs) são um grupo de doenças causadas por agentes 
infecciosos e parasitários, que acometem pessoas vítimas da desigualdade social, 
onde possuem relação com a pobreza, a falta de saneamento básico, e estão 
geograficamente atreladas aos países em desenvolvimento. O Estado do 
Tocantins, localizado na região Norte do país, possui uma população de 1.383.453 
habitantes (IBGE, 2010) e, atualmente é considerado endêmico para leishmaniose 
visceral (LV) e levantamento no município de Gurupi, revelou que a prevalência de 
anticorpos de toxoplasmose na população de gestantes estudada era elevada de 
2008 a 2013. As ações foram direcionadas à Leishmaniose Visceral e 
Toxoplasmose, no intuito de criar uma cultura que enfatize a conservação da saúde 
que possa mudar significativamente a qualidade de vida de nossa população. 

Palavras-chave: leishmaniose Visceral, toxoplasmose, prevenção, educação 
sanitária.  

  

Introdução   

Doenças negligenciadas (DNs) são um grupo de doenças causadas por 

agentes infecciosos e parasitários, que acometem pessoas vítimas da desigualdade 

social, onde possuem relação com a pobreza, a falta de saneamento básico, e 

estão geograficamente atreladas aos países em desenvolvimento. Cerca de um 
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bilhão de pessoas são afetadas por uma ou mais das DNs, que causam cerca de 

534.000 mortes por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Dentre as 

enfermidades classificadas como DNs, temos: dengue, doença de Chagas, 

leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose, que foram 

elencadas pelo Ministério da Saúde (MS) como prioridades do programa em 

doenças negligenciadas no Brasil (OMS, 2005).  

  O Estado do Tocantins, localizado na região Norte do país, possui uma 

população de 1.383.453 habitantes (IBGE, 2010) e, atualmente é considerado 

endêmico para leishmaniose visceral (LV). A doença apresentou entre os anos de 

2000 a 2011, 3.511 casos, sendo que houve 216 óbitos, enquanto que a dengue 

apresentou 124.673 casos, dos quais 25 vieram a óbito. Em 2011, houve 101 casos 

de calazar e cinco mortes. (SINAN, 2014). Em 2016, foram registrados 233 novos 

casos em humanos, e no ano de 2017, registrou-se 11 casos de leishmaniose 

visceral (LV).  

  A LV, conhecida popularmente como calazar, é causada pelo protozoário 

Leishmania chagasi (ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae), no qual a 

transmissão ao homem e ao cão ocorre por meio da picada do vetor Lutzomyia 

longipalpis, inseto hematófago com ampla distribuição no Brasil. As raposas e os 

marsupiais são considerados reservatórios silvestres (CORTES et al., 2012; OPAS, 

2013). Clinicamente, a LV apresenta-se como uma enfermidade generalizada, de 

carater crônica, sistêmico e fatal, podendo atingir 90% de letalidade, caso não 

tratada adequadamente (OLIVEIRA et al., 2010).  

Outra doença de importância, principalmente para gestantes e fetos, é a 

Toxoplasmose. A doença é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e sua 

transmissão ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com os cistos ou 

esporocistos e por via transplacentária. Leva a consequências variadas que 

dependem do grau de exposição. E, por maior parte das gestantes não apresentam 

sinais clínicos, sendo a infecção detectada através de exames sorológicos. Por isso 

é difícil suspeitar de um processo infeccioso agudo na gestante (AVELINO et al., 

2014).  

  Em levantamento epidemiológico realizado no Tocantins, município de 

Gurupi, revelou que a prevalência de anticorpos na população de gestantes 

estudada era elevada de 2008 a 2013. A baixa escolarização, idade superior a 30 
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anos e trabalhar fora de casa foram fatores de risco significativo para infecção 

toxoplásmica (SILVA, 2014).  

  As ações de Educação Sanitária (ES) visam estimular o cidadão para que 

assuma responsabilidades de suas condições e se torne um sujeito autônomo, 

participativo e transformador da realidade, sendo primordial no âmbito da Escola, 

bem como no ambiente domiciliar e espaços públicos, para promover hábitos 

higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem-estar. Desse modo, a ES 

na escola é um dos componentes do programa institucional a ser realizada pela 

equipe da escola, tendo a colaboração dos profissionais de saúde que atuam nas 

unidades básicas de saúde, tais como: médicos, enfermeiros, psicólogos, dentre 

outros, incluindo o médico veterinário, que passou a compor a equipe do NASF 

(Núcleo de apoio à Saúde da Família) do Programa Saúde da Família a partir do 

vigor da Portaria GM nº 2488/2011, atuando ativamente nas áreas de vigilância em 

saúde, saneamento ambiental, além de saúde e bem estar animal.  

  Diante do exposto, associado à missão da Católica do Tocantins que visa 

“potencializar a formação integral do cidadão, por meio da geração e transferência 

de conhecimento e da educação evangelizadora, na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável”, o presente projeto de extensão teve por objetivo dar 

continuidade às ações de Educação Sanitária que proporcionem à formação de 

multiplicadores como ferramenta de controle e prevenção de doenças. As ações 

foram direcionadas à Leishmaniose Visceral e Toxoplasmose, no intuito de criar 

uma cultura que enfatize a conservação da saúde que possa mudar 

significativamente a qualidade de vida de nossa população.  

 

Metodologia   

  As ações foram desenvolvidas por meio de encontros com a equipe 

executora, onde o grupo com o acadêmicos bolsista e voluntário do projeto de 

extensão “Educação Sanitária Como Ferramenta De Prevenção E Controle De 

Doenças Tropicais Negligenciadas No Tocantins” reuniu-se a cada quinze dias para 

discussão de informações contidas em artigos científicos e boletins informativos do 

Ministério da Saúde, utilizando apresentações claras, objetivas e dinâmicas em 

Power Point, para sensibilização quanto à Leishmaniose Visceral, Hanseníase e 
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Toxoplasmose. Durante as reuniões foram estabelecidas as metodologias a serem 

utilizadas nas ações escolares.         

O grupo manteve uma página no facebook para divulgação de informes, 

boletins e atualizações científicas sobre as principais doenças negligenciadas 

tropicais. O grupo promoveu orientação direta aos tutores de animais positivos para 

Leishmaniose Visceral Canina por meio de projeto de Iniciação Científica veiculada 

as atividades da Clínica Veterinária da UniCatólica, assim como o preparo de 

mudas de Cymbopogon sp. (citronela) em matérias reutilizáveis como garrafa pet e 

a elaboração do folheto informativo sobre Toxoplasmose. Também foi elaborado 

um resumo expandido para participar da VIII Jornada de Iniciação Cientifica e 

Extensão, intitulado: Situação epidemiológica da Leishmaniose Visceral Humana 

no Estado do Tocantins entre 2015 e 2017.  

Durante a primeira parte do projeto, foram realizadas palestras seguidas de 

oficinas com perguntas para fixação e reconhecimento da absorção de informações 

pelos alunos, com distribuição de kits (caneta + bloco de notas + copo) como 

premiação. A ação foi realizada no Colégio Estatual São José, Q. 1106 Sul Alameda 

25, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, no dia 02 de outubro de 2018, em duas turmas 

de ensino médio. Além disso, no dia 13 de setembro de 2018 realizou-se divulgação 

do projeto realizado pelo curso de Medicina Veterinária da UniCatólica no Centro 

Educacional de Ensino Médio de Taquaralto, no período matutino.  

 

Resultados e Discussão   

As ações executadas nas escolas do município permitiram a sensibilização 

e conscientização dos alunos em relação à importância da Leishmaniose Visceral, 

qual a sua principal forma de transmissão, vetor e as medidas de profilaxia e 

controle. Notouse que as oficinas realizadas ao final das palestras contribuíram 

grandemente para os estudantes fixarem os pontos principais sobre as medidas 

preventivas, transmissão e vetor. Observou-se, que os alunos tinham pouco 

conhecimento, mesmo já possuindo contato com a doença, seja por animais 

domésticos ou seres humanos. As ações da toxoplasmose não foram possíveis à 

realização, porém a equipe do projeto durante as reuniões pôde aprofundar o 

conhecimento sobre a zoonose e dessa forma passar informações corretas e 
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atualizadas sobre a transmissão e os cuidados necessários para a profilaxia da 

doença futuramente.   

    

Figura 1. Sensibilização da equipe executora, que ocorre quinzenal, na Unidade 

II da UniCatólica.   

    

 Figura 2. Oficina no Colégio Estadual São José, realizada pelos alunos da Liga 

LIES-DN.  

  

Figura 3. Divulgação do projeto realizado 

no dia  

13 de setembro de 2018 no CEM de 

Taquaralto  

  

Figura 4. Mudas de Cymbopogon 

(citronela).  
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Figura 5. Folheto informativo que foi elaborado sobre Toxoplasmose.  

Conclusão  

As ações efetivadas foram capazes de alcançar o público alvo e cumprir o 

objetivo de levar informação sobre sintomas, vetor, transmissão e prevenção da LV 

em metodologias ativas para escolas do município de Palmas- TO; como também 

alcançar outros públicos com as redes sócias da LIES.   
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 Avaliação da germinação de sementes de milho em 
condições de campo e laboratório  

 

Joanne Helen Teles da Silva45 

Kamila Soare Gonçalves1 

Larissa Garcia do Nascimento1 

Saulo Pereira de Sena e Silva1 

Wathla Carvalho da Silva1
 

Gentil Cavalheiro Adorian46  

 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho foi comparar o percentual germinativo das 
sementes de milho nas condições de campo e em laboratório. O delineamento 
experimental foi o inteiramente casualizado, com 2 tratamentos. O primeiro em 4 
repetições com 50 sementes, totalizando 200 sementes em sacos plásticos 
preenchidos com solo, no campo. O segundo realizado no Laboratório de Sementes 
do Centro Universitário Católica do Tocantins em 4 repetições com 50 sementes, 
totalizando 200 sementes em folhas germe teste. A avaliação das sementes 
germinadas foi realizada com 8 dias. Foi considerada germinada a semente que 
apresentava sistema radicular. As sementes posicionadas em laboratório tiveram 
um maior percentual de germinação. 

Palavra Chave: Zea mays. Desempenho inicial. Estande de sementes. 

 

Introdução 

Na agricultura busca-se o mínimo de falhas e perdas afim de obter-se uma 

maior produtividade, para tanto é essencial o conhecimento do poder germinativo 

das sementes que serão utilizadas no plantio através de testes de germinação. A 

semente é o mais importante insumo agrícola que leva ao campo as características 

genéticas determinantes do desempenho da cultivar e contribui no sucesso do 

estabelecimento da cultura.   
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Machado (2012) diz em seu texto que para a ocorrência da germinação da 

semente, deve existir uma condição favorável de ambiente, sendo que os fatores 

ambientais essenciais são água, oxigênio e a temperatura.  

É imprescindível que o produtor conheça a qualidade da semente que será 

usada, pois ali houve um grande investimento, uma vez que o insumo agrícola mais 

importante da lavoura é a semente. Então é importante a obtenção de sementes 

viáveis, para a diminuição de falhas no plantio. As características genéticas 

contidas nela é que irá determinar o desempenho da safra (MARCOS FILHO, 2005 

apud SILVA, 2016).  

Machado (2012) refere-se ao teste de germinação da semente como algo de 

suma importância, pois ele irá representar o máximo vigor da semente, uma vez 

que esses são feitos em condições ótimas e artificiais.  Com base nesse texto o 

objetivo do trabalho foi avaliar a taxa de germinação das sementes de milho durante 

o período de 8 dias nas condições de laboratório (clima controlado) e no campo, 

onde não se tem esse controle dos fatores endafoclimáticos.  

 

Materiais e métodos 

O experimento foi conduzido no Centro Universitário Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado nas coordenadas 

48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S, altitude de 230m.  

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos 

(teste de germinação em laboratório e teste de germinação a campo) e 4 

repetições. Para o teste de germinação a campo as sementes foram semeadas em 

sacos plásticos de aproximadamente 6,5 litros, com profundidade de plantio de 5 

centímetros e o solo apresentava condições ideais de pH e adubação. Foram 

semeadas 10 sementes em cada saco plástico e cada repetição era formada por 5 

sacos, totalizando assim um total de 50 sementes por repetição. Para o teste em 

laboratório obtendo todas as condições favoráveis para o desenvolvimento utilizou-

se folhas de papel germe teste, em 4 repetições com 50 sementes cada. 

No oitavo dia após o plantio foram coletados os dados avaliando a 

quantidade de sementes germinadas em cada tratamento. Foram consideradas 
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como sementes germinadas as sementes que apresentaram radículas bem 

desenvolvidas.  

A variável avaliada foi o teste padrão de germinação comparando condições 

de campo e laboratório: em que se fez a contagem do número de sementes 

germinadas durante o período de oito dias.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

Tueky, ao nível de 5% de probabilidade 

 

Resultados e discussões 

Verificou-se diferença significativa pelo o teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade para os números de sementes germinadas ao serem submetidas a 

diferentes condições ambientais, com coeficiente de variação de 18,21%. 

Observou-se que as quantidades de sementes germinadas sofrem decréscimo ao 

serem submetidas em condições de campo quando comparadas com as que são 

submetidas a condições controladas de laboratório. Apresentando respectivamente 

uma porcentagem de germinação de 58% e 77%. 

Tabela 1: Quantidades de sementes germinadas após serem submetidas a testes 
de germinação em diferentes condições ambientais. 

FV                                 GL                               SQ                              QM             FC 

Tratamento                    1                          722.000000                722.000000      3.272 

Resíduo                         6                        1324.000000                220.666667 

CV (%)                                                 22,01 

Média Geral                                         67,50 

Método                                                                              Porcentagem de Germinação 

Teste de germinação a campo                                                                             58% 

B 

Teste de germinação em laboratório                                                                    77% 

A 

Médias seguidas por letras distintas, na mesma linha, diferem estatisticamente entre si, pelo 
teste de Tukey (P>0,05).*C.V.: coeficiente de variação.  

Os Resultados obtidos concordam com os de Larré et al. (2007) onde o autor 

afirma que os testes de germinação em laboratório apresentam valores 
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padronizados e maior percentual de plantas quando comparadas como teste de 

emergência em campo. Diante disso podemos certificar que condições controladas 

em laboratórios para teste de germinação não representam o real desempenho de 

emergência de plântulas em situações de plantio a campo.  

 

Conclusões 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que sementes submetidas 

às condições controladas de laboratório apresentam maior percentual de 

germinação em relação as sementes que são submetidas as condições de campo. 
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Biofilme na conservação pós-colheita de banana figo 
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Resumo 

O biofilme permite prolongar a vida de prateleira e a fruta pode ser consumida após 
o tratamento. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar tipos de biofilmes na 
conservação e maturação pós-colheita da banana figo. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos (T1 – sem 
tratamento; T2 solução a 5% de hipoclorito de sódio; T3 fécula de arroz; T4 fécula 
de milho; T5 fécula de mandioca) e 4 repetições. O experimento foi avaliado com 8 
dias, contados a partir do preparo dos biofilmes e sua aplicação. Ao fim foi verificado 
o amadurecimento das bananas aferindo o ºBrix e textura. Os dados foram 
analisados através do teste de tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Pode-se 
concluir que uso de biofilme no amadurecimento da fruta, seja o de arroz, milho ou 
mandioca não se diferem estatisticamente. O melhor resultado numérico foi 
tratamento com fécula de mandioca. 
Palavras-chave: Féculas. Vida de prateleira. Mussa sp. 

 

Introdução 

No Brasil, a maioria dos estudos e tecnologias destinadas à cultura da banana 

são direcionados às variedades dos subgrupos Cavendish e Prata, sendo pouco 

exploradas informações acerca de outros subgrupos, como Figo e Terra (SOUZA, 

2011).   

A banana é uma das frutas mais populares do mundo, sendo consumida 

universalmente. É comercializada por dúzia, por quilo ou sendo unidade. A banana 

faz parte do cardápio de muitos brasileiros e é apreciada por pessoas de todas as 

classes e de qualquer idade, que a consomem in natura, frita, assada, cozida, em 

calda, no preparo de doces caseiros ou em produtos industrializados.  

De acordo com Medina (2004), com relação à pós-colheita, o manejo é 

decisivo para favorecer a longevidade dos frutos durante a comercialização. As 
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perdas dos frutos atingem níveis de até 40% do total produzido, índice influenciado 

principalmente por danos mecânicos.  

O uso de filmes comestíveis em alimentos é também uma alternativa para 

recobrimento de vegetais com o intuito de aumentar a vida pós-colheita dos mesmo. 

De acordo com Souza et al. (2011), as bananas figos são grupos com 

cultivares resistente à seca, Mal-de-Sigatoka e Mal-do-Panamá. Esses tipos de 

bananas contêm uma porcentagem grande de amido. Pode ser consumida frita, 

cozida ou preparada como doces, pois sua polpa é doce de cor creme pálida, macia 

e bastante saborosa quando completamente madura, entretanto, para o cultivo da 

planta há uma necessidade de preparo do solo, para assim, gerar bons frutos.  

Além de avaliar as características agronômicas de cultivar, também é 

importante observar as características e os atributos de qualidade dos seus frutos 

(SOUZA et al., 2011). 

Paes (2016) produziu um biofilme à base de amido de mandioca que 

apresentou um bom aspecto, não pegajoso, brilhante e transparente, onde os 

alimentos que receberam a proteção deste filme mostraram uma melhoria no 

aspecto visual e com a vantagem de poder ser removido facilmente com água, 

sendo que a obtenção dessas películas foi baseada no princípio da gelatinização 

do amido, que ocorre acima de 70 com excesso de água. Logo após resfriado, 

forma uma película transparente e resistente, devido a sua propriedade de 

retrogradação. 

A fécula de arroz e milho é um produto considerado, nos países 

desenvolvidos, como de grande importância industrial, sendo utilizados como 

matéria-prima para a fabricação de filmes comestíveis destinados ao revestimento 

de frutas, verduras e grãos, a fim de estender a vida de prateleira desses produtos 

(JULIANO, 1985 apud NABESHIMA, 2004). 

Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar tipos de biofilmes diferentes na 

conservação e maturação pós-colheita da banana figo. 

 

Metodologia 

Para realização do presente trabalho, as bananas tipo figo foram coletadas 

em propriedade rural no município de Divinópolis do Tocantins, em estágio de 
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maturação tipo 1, segundo a escala de maturação de Von Loesecke (1950), com 

casca totalmente verde.  

Os frutos foram acondicionados em sacos plásticos e refrigerados. No mesmo 

dia da colheita foram direcionados ao laboratório de Análise de Alimentos da 

Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, localizado na 

Rodovia TO-050, Loteamento Coqueirinho, Lote 7, Palmas -TO. 

 Os frutos foram higienizados com água e sabão neutro em abundância. O 

delineamento experimental usado foi inteiramente casualizados com cinco 

tratamentos: tratamento 1 (T1) sem adição química; Tratamento 2 (T2) lavadas com 

água sanitária a 5%; Tratamento 3 (T3) fécula de arroz; Tratamento 4 (T4) fécula de 

milho e Tratamento 5 (T5) fécula de mandioca com 4 repetições.  

Para o preparo da calda concentrada das féculas foram utilizadas 200 g de 

cada fécula dissolvidas em 3 L de água e submetidas ao fogo a temperatura 

superior a 65 ºC, por 10 min. Durante o período de fervura, realizou-se movimentos 

circulares com auxílio de uma colher de alumínio e uma panela até formar uma 

gelatina fina. Em seguida, a fécula foi retirada do fogo, deixada em repouso até 

esfriar para ser posteriormente utilizada. 

As bananas foram submetidas aos tratamentos de féculas e colocadas em 

temperatura ambiente para a secagem, criando uma película fina chamada de 

papel filme comestível. Foi realizado o acompanhamento do tratamento durante 

oito dias, em temperatura ambiente, com máxima de 29 e 25 ºC, respectivamente. 

Após esse período foi verificado o amadurecimento das bananas e avaliado o °Brix 

e textura.  

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o software 

estatístico Assistat para processamento dos dados.  

 

Resultados e Discussão 

A textura (Tabela 01) foi significativa a 1% de probabilidade. Observa- se o 

amadurecimento mais rápido nos tratamentos T1 e T2 que não tiveram uso das 

féculas, assim, textura menor. Já os que foram submetidos ao uso das féculas os 

tratamentos, T3, T4 e T5 mantiveram as características, apresentando maior textura, 
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pois os tratamentos mantiveram a durabilidade de prateleira devido à capa 

protetora. 

Os tratamentos que tiveram o uso da fécula, apresentaram redução no valor 

do ºBrix, já que o manteve por mais tempo sem fazer as transformações de 

maturação que era desejado com o uso dos tratamentos com fécula. Já os 

tratamentos sem uso de féculas o ºBrix foi maior.   

 

Tabela 01 - Avaliação das medidas de ºBrix e Textura do fruto banana figo, 
tratadas com féculas, como tratamento pós colheita para aumentar a vida de 

prateleira. 

Tratamento       ºBrix            Textura 

Sem tratamento 6.50000 a 1.57500 b 

Solução a 5% de Hipoclorito 

de sódio 
5.00000 a 1.30000 b 

Fécula de arroz 1.75000 b 8.85000 a 

Fécula de milho 2.25000 b 8.00000 a 

Fécula de mandioca 3.00000 b 6.60000 a 

CV% 22.61 20.41 

Fonte: Dados da pesquisa 

As médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente 

entre si, Item tabela 1 a 5% de probabilidade. 

De acordo com Pereira (2004), em relação ao índice de maturação e textura 

da banana, sabe-se que frutos geralmente são colhidos com a casca apresentando 

coloração ainda verde, ou seja, no ponto de maturação fisiológica, porém uma 

pequena mudança nesse estádio pode alterar a firmeza dos frutos. Frutos mais 

firmes apresentam maior resistência ao transporte e maior durabilidade pós-

colheita. 

 

Conclusões 

Conclui-se que a utilização de biofilmes no fruto da banana figo, manteve a 

qualidade pós-colheita; tendo o tratamento T5 com o melhor resultado.  
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Resumo 

A cultura do mamão apresenta expressiva participação na produção da fruticultura 
nacional, porém, ainda apresenta alta taxa de perda pós-colheita. Em busca de 
fontes alternativas para a conservação de frutas, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar o efeito da aplicação de revestimentos alternativos de origem 
vegetal na conservação pós-colheita de frutos de mamão papaia cultivar Sunrise 
Solo. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 4 x 4 (quatro revestimentos x quatro períodos avaliados), com 
quatro repetições, onde cada repetição corresponde a um fruto de mamão, 
totalizando 64 frutos (64 parcelas). Os tratamentos foram distribuídos de forma 
aleatória: T1: Testemunha (sem uso de revestimento); T2: Óleo purificado de coco 
babaçu na concentração de 3%; T3: Fécula de mandioca na concentração de 5%; 
T4: Cera de carnaúba Aruá BR Tropical 18%. Foram selecionados frutos no estádio 
pré-climatérico. Será avaliada a perda de massa fresca dos frutos. Os frutos 
revestidos com cera de carnaúba (18%) apresentam os menores valores na perda 
de massa em todas as épocas de avaliações, diferindo significativamente dos 
demais tratamentos.  
Palavras-chave: Armazenamento. Biofilmes. Carica papaya L.. 

 

Introdução  

O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma frutífera herbácea nativa do noroeste 

da América do Sul, difundida e consumida principalmente nas regiões tropicais 

(SERRANO; CATTANEO, 2010). Segundo a FAO (2014), os maiores produtores 

mundiais dessa cultura são Índia, Brasil, Indonésia, República Dominicana e 

Nigéria. O Brasil é o terceiro produtor mundial de mamão, e teve em 2017 uma 
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produção de 1.057.101 t. Sendo uma cultura produzida na maioria dos Estados 

brasileiros, a maior parte da produção do país está concentrada nos estados da 

Bahia e do Espírito Santo, onde juntos respondem por 64,3% da produção brasileira 

(EMBRAPA, 2018). 

Apesar destes aspectos positivos, ainda apresenta alta taxa de perda pós-

colheita. Isso ocorre por diversos motivos, como o rápido amadurecimento do fruto, 

sujeito às condições climáticas e o contágio por microrganismos, ambos afetando 

sua qualidade final (ZUCCHINI et al., 2017). Atualmente, com a maior demanda do 

mercado externo e a crescente exigência no mercado interno por frutos de melhor 

qualidade, torna-se crescente a necessidade de maiores cuidados durante a 

colheita e o manejo pós-colheita, levando em consideração as boas práticas que 

garantam aos frutos a manutenção da sua qualidade até o consumidor (SASAKI et 

al., 2018). 

A aplicação de produtos ou processos ecológicos, tanto na produção quanto 

na pós-colheita, como o uso de revestimentos alternativos, atendem à demanda de 

produção por alimentos de qualidade superior e sem intoxicação do homem e do 

ambiente. Além disso, esses produtos são de fácil acesso, baixo custo e 

abundantes na região (OLIVEIRA et al., 2015). Pesquisas com revestimentos à 

base de biopolímeros como polissacarídeos, proteínas e materiais lipídicos têm 

aumentado, devido à habilidade em estender a vida útil do alimento (HENRIQUE et 

al., 2008; SOARES et al., 2009). 

Em busca de fontes alternativas para a conservação de frutas, o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da aplicação de revestimentos alternativos 

de origem vegetal (fécula de mandioca, óleo de babaçu e cera de carnaúba) na 

conservação pós-colheita de frutos de mamão (C. papaya). 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Citogenética do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, município de Araguatins-

TO. Localizado a uma latitude 05º 38’ 32” S e longitude 48º 04’ 13” W. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), 

em esquema fatorial 4 x 4 (quatro tratamentos x quatro períodos avaliados) com 

quatro repetições, onde cada repetição corresponde a um fruto de mamão, 
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totalizando 64 frutos (64 parcelas). Os tratamentos foram distribuídos de forma 

aleatória, conforme descritos abaixo: T1: Testemunha (sem uso de revestimento); 

T2: Óleo purificado de coco babaçu na concentração de 3%; T3: Fécula de 

mandioca a 5%; T4: Cera de carnaúba Aruá BR Tropical a 18%.  

Os frutos foram coletados no dia 28 de novembro de 2017, nas primeiras 

horas do dia. Utilizou-se frutos de mamão papaia da cultivar ‘Sunrise Solo’, em 

estádio pré-climatérico, com coloração verde, porém fisiologicamente 

desenvolvidos (estádio de maturação 2). Após a colheita, os frutos foram 

acondicionados até o laboratório em caixas plásticas de polietileno, onde estes 

encontravam-se acomodados envolvidos com jornal, para evitar injúrias físicas. 

No laboratório os frutos foram levados para higienização, em seguida, foram 

mergulhados e enxaguados em solução a 5% de hipoclorito de sódio e colocados 

sob papel toalha em temperatura ambiente para secar. Após todos esses 

procedimentos, iniciou-se o preparo das soluções dos revestimentos a serem 

testados. 

Realizou-se a caracterização da Perda de massa fresca: determinando a 

partir das diferenças de peso observadas entre o momento da instalação do 

experimento e ao final de cada período de armazenagem. A massa fresca foi 

medida em balança analítica digital com precisão de 0,0001 g, e os resultados 

expressos em porcentagem (%). 

Os dados obtidos foram submetidos a testes de normalidade e 

homogeneidade das variâncias dos erros. Atendidas as pressuposições, foram 

realizadas as análises de variâncias, em esquema parcela subdividida no tempo, 

com significância aferida através do teste F (p≤0,05) utilizando-se o programa 

SISVAR®, versão 5.6 (FERREIRA, 2011). Para comparação das médias, foi 

empregado o teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão  

No que se refere aos resultados apresentados para perda de massa fresca 

(Tabela 1), verificou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, em 

que os frutos do tratamento T4 (Cera de carnaúba Aruá BR Tropical 18%) 

apresentaram os menores valores na perda de massa em todas épocas de 

avaliações, obtendo uma média de 6,39%. 
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Tabela 1. Valores de perda de massa fresca (%) em frutos de mamão papaia 
submetidos a diferentes revestimentos, armazenados em temperatura média de 
28,6° C e umidade de 54,5%, agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

Tratamentos 
Dias após aplicação dos tratamentos 

4 8 12 Média 

Controle 5,31 Aa 13,02 Bb 19,64 Cb 12,55 b 

Óleo babaçu 3% 5,86 Aa 17,16 Bb 32,22 Cc 18,41 c 

Fécula mandioca 5% 4,76 Aa 14,59 Bb 18,31 Bb 12,65 b 

Cera carnaúba 18% 2,42 Aa 6,51 Ba 10,25 Ba 6,39 a 

CV (%) 14,45 

*Médias seguidas de letras diferentes maiúsculas, na mesma linha e médias seguidas de letras 
diferentes minúsculas, na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo Teste Scott-Knott (p < 0,05). 

 

Analisando-se os resultados aos 12 dias de armazenamento, verificou-se 

que o processo de perda de massa continuou progredindo de maneira significativa 

nos demais tratamentos durante todos os períodos avaliados. Observa-se maior 

intensidade deste processo no tratamento T2 (Óleo de babaçu na concentração de 

3%) apresentando as maiores médias no decorrer das avaliações, resultando na 

média de 18,41% de perda de massa fresca. Os tratamentos T1 (Controle) e T3 

(Fécula) igualaram-se estatisticamente, diferindo dos demais, tendo com médias 

respectivamente 12,55 e 12,65. 

Perdas de massa da ordem de 3 a 6% são suficientes para causar um 

marcante declínio na qualidade da maioria dos produtos hortícolas, porém, alguns 

produtos ainda são comercializáveis com 10% de perda de umidade o que tem sido 

observado para mangas (CHITARRA e CHITARRA, 2005).  

Silva (2016), avaliando o armazenamento de mamão havaí com biofilme de 

fécula de inhame, observou que o mamão teve um melhor aspecto de conservação 

quando armazenado com biofilme de fécula de inhame na concentração de 2%, 

tornando o produto mais atraente e aumentando a vida pós-colheita. 

Aroucha et al. (2012) observaram perda de massa fresca durante o 

armazenamento dos frutos. A perda de massa é uma característica fundamental do 

ponto de vista econômico, uma vez que a venda dos frutos é realizada em unidade 

de massa, que pode ser negativa no momento da comercialização, já que afeta 

também a aparência externa. 

Com a aplicação de cera de carnaúba obteve a redução da perda de massa 

ao longo do armazenamento e que as frutas não tratadas apresentaram a maior 
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perda de massa (LUVIELMO e LAMAS, 2012; JACOMINO et al., 2003). No entanto, 

de acordo com Chitarra e Chitarra (2005), a massa fresca do fruto decresce 

gradualmente com o avanço da maturação, o que indica uma leve redução na 

matéria sólida do produto. 

Resultado semelhante foi constatado por Batista et al. (2007), em que 

objetivaram prolongar a vida pós-colheita de melões do tipo amarelo, por meio da 

atmosfera modificada obtida com filme plástico de PVC e filmes comestíveis à base 

de cera de carnaúba (50%) e fécula de mandioca (1, 2 e 3%), em relação ao uso 

da fécula de mandioca, pouco afetou na massa fresca dos frutos. 

Ao utilizar coberturas ou filmes, deseja-se que estes restrinjam a difusão do 

vapor d’água e criem uma atmosfera saturada entre a película e a superfície dos 

frutos, reduzindo a transpiração; entretanto, devido ao caráter hidrofílico dos 

recobrimentos à base de polissacarídeos, estes geralmente não constituem 

barreiras ao vapor d’água (SIQUEIRA, 2012; HOJO et al., 2007). 

 

Conclusão 

O revestimento cera de carnaúba 18% proporcionou menor perda de massa 

nos frutos em todas as épocas de avaliação. Entretanto, apenas é viável aos oito 

dias, devido à perda de massa ser superior a 10%. 
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Resumo 

O fungo Hatake-Shimeji é o nome popular japonês para o cogumelo Shimofuri 
(Lyophyllum decastes). Atualmente, os cogumelos comestíveis têm apresentado 
maior visibilidade no mercado e aumentado seu consumo, por apresentar valores 
nutritivos e medicinais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento micelial 
do fungo Lyophyllum decastes em diferentes meios de cultura, in vitro, usando os 
tratamentos: T1 - ÁGAR (ÁGAR-ÁGAR); T2 - ÁGAR + farinha de trigo; T3 - ÁGAR 
+ farinha de fubá; T4 - ÁGAR + polvilho doce; T5 - ÁGAR + aveia; T6 - Batata-
Dextrose-ÁGAR (BDA); T7 - BDA + farinha de trigo; T8 - BDA + farinha de fubá; T9 
- BDA + polvilho doce; T10 - BDA + aveia, com 4 repetições. O crescimento micelial 
(CM) foi mensurado a cada 24h por nove dias com auxílio de um paquimetro digital. 
As médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott, a 5% de probabilidade, por 
meio do programa estatístico AgroEstat. O maior crescimento micelial foi com o 
BDA + aveia com a média de 5,68 cm, portanto o tratamento BDA + aveia trouxe 
melhor desenvolvimento micelial para o fungo avaliado. 

Palavras chaves: Cultivo in vitro. Desenvolvimento micelial. Shimofuri. 

 

Introdução 

O cogumelo Lyophyllum descastes é conhecido comercialmente como 

Shimofuri. Sua cabeça possui uma textura semelhante ao mármore, por isso seu 

nome japonês (shimofuri = marmorizado). Possuem grande quantidade de fibras e 

proteínas (5% e 3% da sua necessidade diária, numa porção de 50 gramas, 

respectivamente) (GRUPO URAKAMI, 2019).  
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Os cogumelos são alimentos com altos valores nutritivos, possuem 

quantidades de proteínas que quase se equiparam a da carne e acima de alguns 

vegetais e frutas. Além disso, são ricos em vitaminas, carboidratos e possuem baixo 

teor de gordura (FALCÃO, 2019). No Brasil ainda é um produto escasso no 

mercado e entre tantos fatores que justificam está também o elevado custo de 

produção e a falta de meios alternativos. 

Arana-Gabriel (2018) afirma que o cultivo comercial de Lyophyllum spp. é 

um processo longo e complexo. Pesquisas no cultivo de cogumelos visam o 

aprimoramento de técnicas que proporcionem a redução dos custos da produção, 

que resulte em redução do preço ao consumidor e consequente aumento do 

consumo mundial (DONINI 2005). O cultivo in vitro busca elucidar as condições 

ótimas de crescimento do fungo, em relação a meios de cultura, temperatura e 

tempo de incubação (HATVANI, 2001).  

Em condições experimentais, o uso de meio de cultura sólido para avaliação 

do crescimento de fungos é considerado adequado pois, na natureza, os fungos 

comumente desenvolvem-se em substratos sólidos, tais como resíduos vegetais e 

animais, ou no solo (BONONI et al., 1999).  

De acordo com Andrade (2010) a medida deste crescimento pode ser feita 

de diferentes formas, tais como crescimento radial, vigor, velocidade de 

crescimento e massa do micélio. 

Pode-se comparar parâmetro tais como Crescimento Micelial (CM) e Índice 

de Velocidade de Crescimento Micelial (IVMC) para uma informação de base para 

inicio de pesquisas no que diz respeito a meios alternativos de produção de 

cogumelos. 

Desta maneira o presente trabalho teve por finalidade avaliar o crescimento micelial 

do fungo Lyophyllum decastes em diferentes meios de cultura. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no laboratório de Fitopatologia do Centro 

Universitário Católica do Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, 

localizada no município de Palmas –TO. Os tratamentos foram constituídos nos 

diferentes meios culturais: T1 - ÁGAR (ÁGAR-ÁGAR); T2 - ÁGAR + farinha de trigo; 

T3 - ÁGAR + farinha de fubá; T4 - ÁGAR + polvilho doce; T5 - ÁGAR + aveia; T6 - 
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Batata-Dextrose-ÁGAR (BDA); T7 - BDA + farinha de trigo; T8 - BDA + farinha de 

fubá; T9 - BDA + polvilho doce; T10 - BDA + aveia, em delineamento inteiramento 

casualizado com quatro repetições. Para cada tratamento utilizou-se a proporção 

2:1 sendo 40 g L-1 de BDA para 1 litro de água destilada e 20 g L-1 de cada mistura 

para 1 litro de BDA, formando os diferentes meios de cultura, do qual foram 

previamente autoclavados (120 °C por ±20 minutos) e foram vertidos nas placas de 

petri, foi colocado um fragmento de 10 mm do micélio do fungo Lyophyllum 

decastes ao centro da placa e estas foram vedadas com parafilm (filme de parafina 

plástica com papel) e incubadas em câmara tipo BOD 2±25 ºC por 9 dias. O 

crescimento micelial foi mensurado a cada 24 h por nove dias, com auxílio de um 

paquímetro digital e os dados expressos em centímetros. As médias foram 

comparadas pelo teste de agrupamento de médias (Scott-Knott), a nível de 5% de 

probabilidade, por meio do programa estatístico AgroEstat (BARBOSA e 

MALDONADO, 2009). 

 

Resultados e Discussão 

A tabela 1 mostra valores das médias de IVMC e CM. Para os valores médios 

dados encontrados para os diferentes tratamentos foram significativos (p < 0,05) 

sendo que os tratamentos que proporcionaram maiores desenvolvimento micelial 

foram o BDA + Aveia com 5,68 cm, o ÁGAR + Aveia com 5,55 cm e o BDA + Fubá 

com 5,43 cm. Para os valores médios de índice de velocidade de crescimento 

micelial (IVMC) os tratamentos não foram diferentes entre si. 

Tabela 1: Valores médios obtidos para índice de velocidade de crescimento 
micelial (IVMC) E crescimento micelial (CM) do cogumelo shimofuri em diferentes 

meios de cultura. 

Meios de Cultura 
IVCM CM 

(cm/dia) (cm) 

ÁGAR 0,24 a 3,77 b 

ÁGAR + Trigo 0,29 a 4,41 b 

ÁGAR + Fubá 0,29 a 4,80 b 

ÁGAR + Polvilho 0,41 a 3,99 b 

ÁGAR + Aveia 0,33 a 5,55 a 

BDA 0,38 a 4,88 b 

BDA+Trigo 0,38 a 4,80 b 
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BDA + Fubá 0,37 a 5,43 a 

BDA+Polvilho 0,28 a 4,49 b 

BDA + Aveia 0,37 a 5,68 a 

CV (%) 31,42 13,57 

F 1,17ns 3,90** 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade. ** Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F, ns não foi 
significativo. 

Conforme a tabela 1 CM nota-se que os melhores meios de cultura para o 

desenvolvimento do fungo têm a presença de aveia. Segundo Moore-Landecker 

(1972), os meios de cultura com alta concentração de carboidratos podem estimular 

o crescimento micelial. Esses resultados podem ser explicados em função da 

quantidade de açúcares concentrados no meio, o que pode facilitar o crescimento 

das hifas sem gastos de energia (CHIDICHIMA, 2018). 

 

Conclusão 

Conclui-se que os meios de cultura BDA+Aveia, BDA+Fúba e ÁGAR+Aveia 

proporcionaram maior crescimento micelial. 
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Resumo 

Neste trabalho objetivou-se avaliar os efeitos da adubação orgânica à base de 

esterco bovino, em diferentes doses, no desenvolvimento da cultura do sorgo. A 

avaliação baseou-se nos fatores altura de planta (AP); comprimento de raiz (CR); 

espessura do colmo (EC), em plantas de sorgo. O experimento foi implantado no 

campo experimental do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Centro 

Universitário Católica do Tocantins, no município de Palmas TO, no primeiro 

semestre de 2019. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento 

inteiramente casualizado, em diferentes doses de esterco bovino com cinco 

tratamentos e quatro repetições, sendo que houve uma testemunha como 

tratamento, constituído de adubação química NPK 5-25-15 correspondente a 1,2 

g.vaso-1 (480 kg.ha-1). Cada repetição com duas plantas por vaso com o volume de 

2,0 litros em diferentes doses de esterco bovino correspondendo, 500 kg.ha-1 (13 

g.vaso-1),1000 kg.ha-1 (26 g.vaso-1),1500 kg.ha-1 (39 g.vaso-1), 2000 kg.ha-1 (52 

g.vaso-1). Conclui-se que para a altura de plantas, doses acima de 1500 kg.ha-1 

afetaram negativamente esta variável. Para espessura do colmo, a adubação 

química apresentou melhor resultado em relação a adubação orgânica. E para 

crescimento da raiz, a adubação química promoveu resultado inferior à adubação 

orgânica de 500 kg.ha-1 de esterco bovino. 

Palavras chaves: Esterco. Produtividade. Sorghum bicolor. 
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A cultura do sorgo (Sorghum bicolor (L.) vem se destacando em várias 

regiões do país, principalmente em época de escassez hídrica, surgindo como fonte 

de substituição ao milho na alimentação animal e ao seu sucesso é garantido 

devido à grande adaptabilidade e resistência a ambientes com pouca precipitação, 

sendo cultivado em regiões secas e muito quentes, onde culturas (milho, por 

exemplo) não atingem o máximo na produtividade de grãos ou forragem (MOLINA 

et al.,2000). 

Dentre as forrageiras anuais o sorgo pode tolerar considerável variação na 

fertilidade do solo e no balanço de vários nutrientes, porém, a produção e a 

eficiência da planta são afetadas por esses fatores em conjunto com os efeitos 

climáticos, o que pode refletir na produção e na qualidade nutricional da forragem 

(MACEDO et. al., 2012). 

A adubação orgânica com esterco bovino é uma prática milenar, tendo 

perdido prestígio com a introdução da adubação mineral, em meados do século 19, 

e retomado a importância, nas últimas décadas, com o crescimento da 

preocupação com o ambiente, com a alimentação saudável e com a necessidade 

de dar um destino apropriado às grandes quantidades produzidas em alguns 

países, citado por SALAZAR et al. (2005).  

Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar os efeitos da 

adubação orgânica à base de esterco bovino e químico no desenvolvimento inicial 

do sorgo. 

 

Metodologia 

O experimento foi implantado em vaso na casa de vegetação do Campus de 

Ciências Agrárias e Ambientais Do Centro Universitário Católica do Tocantins, no 

município de Palmas TO (10°32’45” S, 48º16’34” W e altitude de 230 m) no dia 06 

de abril de 2019. 

 O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado, em diferentes doses de esterco bovino no plantio de sorgo com cinco 

(5) tratamentos e quatro (4) repetições, sendo que houve o tratamento como 

testemunha, constituído de adubação química NPK 5-25-15 correspondente a 1,2 

g.vaso-1 (480 kg.ha-1). Cada repetição com duas (2) plantas por vaso com o volume 

de 2,0 litros em diferentes doses de esterco bovino correspondendo a, 13 g.vaso-1 
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(500 kg.ha-1), 26 g.vaso-1 (1000 kg.ha-1), 39 g.vaso-1 (1500 kg.ha-1), 52 g.vaso-1 

(2000 kg.ha-1). A semeadura constituiu-se de 02 sementes de sorgo por vaso. 

Utilizou-se solo de textura arenosa, onde recebeu uma calagem realizada 

com calcário incorporado com doses correspondentes 2000 kg.ha-1 (2,06 g.vaso-1) 

de calcário dolomítico (PRNT = 100%). 

Decorridos 30 dias após a emergência (DAE) realizou-se a avaliação dos 

tratamentos, com as seguintes variáveis resposta altura de planta (cm); tamanho 

de raiz (cm); espessura do colmo (mm), sendo que foram retiradas dos vasos e 

lavas em seguida, medidas com o auxílio de trena e paquímetro.  

Os dados foram submetidos à análise de variância e a médias comparados 

pelo o teste de Tunkey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussões 

De acordo com análise de variância (Tabela 01), os resultados obtidos para 

altura de planta (AP), espessura de colmo (EC) e comprimento de raiz (CR) 

obtiveram significância á nível de 5% de probabilidade quando avaliado os 

tratamentos. 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para altura de planta (AP); 
comprimento de raiz (CR); espessura do colmo (EC). 

 

FATOR DE VARIAÇÃO 
QUADRO DE ANÁLISE 

AP EC CR 

Tratamento (F) 5,24* 6,51* 3,51* 

CV (%) 9,53 20,5 18,284 

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p <0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), 

respectivamente, pelo teste T. 

 

Para altura de planta o maior crescimento ocorreu quando adubado com o 

1000 kg.ha-1 obtendo uma média de 84,25 cm, que diferiu estatisticamente das 

doses 1500 e 2000 kg.ha-1, que apresentaram os valores 71,37 cm e 71,50 cm, 

respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Comparação estatística das médias para altura de planta (AP); 
comprimento de raiz (CR); espessura do colmo (EC). 

 

Doses kg/ha Médias 
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AP (cm) EC (mm) CR (cm) 

Adubação Química NPK (05-25-15) 74,62 ab 5,92 a 36,12 b 

500 kg.ha-1 esterco bovino 81,50 ab 4,50 b 50,50 a 

1000 kg.ha-1 esterco bovino 84,25 a 4,37 b 45,00 ab 

1500 kg.ha-1 esterco bovino 71,37 b 3,63 b 47,62 ab 

2000 kg.ha-1 esterco bovino 71,50 b 4,48 b 47,25 ab 
 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si as minúsculas para 
coluna e letras maiúsculas para linha. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.  

 

Quando avaliado o diâmetro do colmo o maior crescimento ocorreu com a 

adubação química, com a média 5,92 cm. Os menores crescimentos ocorreram no 

1500 kg.ha-1 (3,63 cm), 1000 kg.ha-1 (4,37 cm), 2000 kg.ha-1 (4,48 cm) e 500 kg.ha-

1 (4,50 cm) que estatisticamente não se diferem entre si. 

O comprimento da raiz obteve maiores médias de crescimento quando 

adubadas com os tratamentos 500 kg.ha-1 (50,50 cm), 1500 kg.ha-1 (47,62 cm), 

2000 kg.ha-1 (47,25 cm) e 1000 kg.ha-1 (45,00 cm) que não se diferem entre si 

estatisticamente. O menor comprimento ocorreu com adubação química-T1 

obtendo 36,12 cm. 

Em trabalhos desenvolvidos por Delve et al., (2001); Ganry et al., (2001) 

mostraram que grandes variações na eficiência de uso do esterco bovino são 

esperadas porque ele pode ter composições muito diferentes, dependendo da 

alimentação dos animais e da forma como ele é recolhido, tratado e armazenado. 

O que reafirma Sampaio et al. (2007), onde o esterco parece causar imobilização 

de nutrientes do solo no primeiro mês após sua incorporação. Depois desse 

período, a liberação aumenta progressivamente, atingindo as maiores quantidades 

entre três e seis meses após a incorporação. 

 

Conclusão 

Conclui-se que para a altura de plantas, doses acima de 1500 kg.ha-1 

afetaram negativamente esta variável. Para espessura do colmo, a adubação 

química apresentou melhor resultado em relação a adubação orgânica. E para 

crescimento da raiz, a adubação química promoveu resultado inferior à adubação 

orgânica de 500 kg.ha-1 de esterco bovino. 
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Resumo 

O Brasil obteve grande crescimento na criação de peixes em tanques. O que 
contribuiu para esse crescimento foram as técnicas de criação; as difusões de 
conhecimentos introduzidos por outros países; a oferta de rações com melhor grau 
de nutrição; melhoramento e desenvolvimento dos materiais utilizados na 
infraestrutura dos tanques-rede; novas aberturas e instalações de projeto de 
criação em reservatórios de hidrelétrica; aumento no custo da terra e dificuldade de 
expansão em viveiros escavados e o crescimento na demanda do mercado de 
pescados. O presente projeto objetivou elaborar um projeto de piscicultura que 
consiste na construção de taques para a cria de peixes com um sistema de 
abastecimento por gravidade. O projeto será realizado no assentamento 
consolação localizado no perímetro rural na cidade de Divinópolis do Tocantins. 
Deverá ser avaliado os seguintes itens, topografia, desmatamentos e 
destocamentos da área, marcação dos tanques, escavação dos viveiros, sistema 
de abastecimento, drenagem dos viveiros, recursos hídricos, volume de 
evaporação e precipitação, demanda de água e a exigência de água total. Objetiva-
se alcançar com esse projeto um sistema de tanques piscicultura por gravidade que 
possa trazer lucro para pequenos produtores através de uma cooperativa. 
Palavras-Chave: Psicultura. Gravidade. Viveiros. Recursos hídricos.   

 

Introdução  

    A piscicultura vem se tornando uma atividade econômica importante, 

principalmente para o pequeno e médio produtor, em função de sua característica 

primordial de não necessitar de grandes extensões de terra nem grandes 

investimentos e segundo Scorvo Filho (1999), com boa rentabilidade e taxa de 

retorno 

    Segundo Ministério da Pesca e Aquicultura o Brasil vem avançando sua 

capacidade de produção de peixes ao longo dos anos. Em 2016, a piscicultura 

correspondeu a 82,3% da produção total nacional da aquicultura, produzindo 
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394.340,0 toneladas. No período de 2017 e 2018, a produção de peixe cresceu 

43,8%, sendo a carne de maior crescimento no mercado brasileiro nesse período. 

A produção nacional brasileira de pescado por regiões, no ano de 2010, apresentou 

a região Sul com maior produção, apresentando 133.425,1 t, seguido pelo nordeste 

com 78.578,5 t, e Sudeste, Centro-Oeste e Norte com produções de 70.915,2 t; 

69.840,1 t e 41.581,1 t, respectivamente (Sandoval c., p. 2010). 

   O setor píscicola brasileiro está no rol das atividades agropecuárias de 

grande importância econômica. Segundo reportagem da Revista Campo (2010), 

devido ao clima quente e abundância de água, Tocantins é hoje um dos Estados 

brasileiros com maior potencial para produção de peixes em tanques redes ou 

escavados no país. 

    Dentre as principais demandas tecnológicas verificadas junto aos 

produtores, destaca-se a necessidade de se aprimorar as técnicas de construção 

de tanques de piscicultura no sistema semi intensivo. Nesse sentido, este relatório 

apresenta, de maneira clara e resumida, as principais características de um viveiro 

de piscicultura visando a melhorar o manejo produtivo. 

     Sabendo disso o projeto tem como objetivo visar as principais necessidades 

junto aos pequenos produtores do assentamento Consolação localizado em 

Divinópolis do Tocantins, e desenvolver um sistema semi intensivo de produção de 

peixe com sistema de abastecimento por gravidade de baixo custo e com 

rentabilidade.  

 

Metodologia  

Inicialmente para poder realização o represamento da água e posteriormente 

a construções dos tanques é necessário obter a autorização usar o corpo hídrico, 

essa autorização será obtida através da ortoga, que tem como finalidade assegurar 

o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercícios de 

acesso a água para a construção da represa. Após a solicitação junto a Naturatins 

com os documentos gerais (Requerimento - Check-List e Ficha Cadastral), e a 

autorização especifica para a intervenção, já poderá dar início a construções. Os 

tanques serão construídos com a finalidades de alevinagem e engorda, entre 

outros. O primeiro passo para a construção de viveiros é a escolha do local, sendo 
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necessário observar aspectos como abastecimento de água e topografia, o tanque 

será uma estrutura parcialmente escavada no terreno. 

 

Topografia     

Deverá ser aproveitado a declividade do local para diminuir os custos com 

movimentação de terra. Para a construção de viveiros é recomendado que se faça 

um levantamento planialtimétrico, Ao realizar o plano altimétrico o técnico deve 

considerar todas as estruturas que compõem o seu entorno.  

Desmatamentos e destocamentos da área 

  Devem ser realizados obedecendo as legislações federais, estaduais e/ou 

municipais especificas para esse tipo de processo. Nas áreas onde serão 

construídos os viveiros todas as raízes devem ser retiradas até uma profundidade 

que permita sua total retirada para evitar problemas de infiltrações futuras.  

Escavação dos viveiros 

  Os processos para construção dos viveiros podem realizados por elevação.  

A escavação pode ser realizada tanto manualmente quanto através de máquinas 

específicas, como retroescavadeiras, tratores de esteiras, dragas, dentre outros. 

No início da escavação é feita uma vala central e o solo retirado é depositado ao 

longo dessa vala para a construção dos taludes  

Tamanho e formato dos viveiros 

Os tanques serão retangulares com a proporção de 50 m de largura por 100 

m de comprimento, com profundidade média de 1,50 m, devendo apresentar 

declividade que permita o total esvaziamento. Para o completo escoamento do 

viveiro será necessário que ele apresente declividade no sentido da entrada para a 

saída de água e declividade lateral, no sentido dos taludes para o centro dos 

tanques. (figura 1) 
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                                                 Figura 1. (Viveiro escavado) 

  
Fonte: Arantes, 2018 

Sistema de abastecimento 

A entrada de água será feita por canais de abastecimento. Tubulações de 

PVC serão utilizadas para levar a água do canal de abastecimento até os tanques. 

Deve-se proteger o local onde acontece a queda d'água para evitar erosão do fundo 

do tanque. E será utilizado uma tela para evitar a entrada de sujeira e organismos 

indesejáveis (predadores). 

Drenagem dos viveiros 

Para a drenagem serão utilizados sistemas de cachimbos. No sistema de 

cachimbo são utilizados canos de PVC. O cachimbo (estrutura do cano que é 

retirada para o escoamento da água). Lembrando que é sempre necessária uma 

tela de proteção para que não haja fuga de animais.    

Vazão 

  É necessário calcular a vazão aonde irá determinar como a quantidade de 

fluido que irá escoar através da tubulação em um determinado período de tempo, 

área total dos tanques. 

A vazão de volume foi determinada da seguinte forma: 

Q= A x V      

 

V = ∆S 10 m                      A= Largura x Profundidade  

       ∆S 120 s                      A = 1,5 x 1 m² 

V = 0.083 x 0,85                A = 1,5 m² 

V = 0,07 m/s  

                                     

Q= 1,5 x 0,07 
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Q= 0,105 m³/s ou 105 l/s    

 

Área total dos tanques: 

50 x 100 = 5.000 m² 

5.000 m² x 5 (tanques) = 25.000 m² ou 2,5 há 

 

Recursos hídricos  

Deverá haver água em quantidade suficiente para o número de tanques 

planejados (cerca de 10 1/s/ha). Os viveiros devem apresentar entrada e saída de 

água controlada e elas devem estar localizadas em extremidades opostas dos 

tanques. E o abastecimento de água seja realizado por gravidade. Para saber o 

colime de água necessário para todos os 5 tanques foi feito o seguinte cálculo.  

Volume de água para todos os tanques: 

V = Área x Profundidade  

V = 25.000 x 1,5 m 

V = 37.500 m³ ou 37.500.00 Litros 

 

Tipos de solos e sua perca  

  Serão escolhidos os locais onde a infiltração não prejudique o cultivo, para 

que não aconteça a perca por infiltração, aonde pode se fazer uma estimativa atrás 

do cálculo: 

(8 – 20) = 0,002 m/dia    

     2 

Uinf = Área x Media inf. Diária   

Uinf = 25.000m² x 0,002 m/dia 

Uinf = 50 m³/dia x 365 dias   

Uinf = 18.250 m³  

 

Demanda de água  

 

Da = Volume do Tanque + Volume de Infiltração + Evaporação - Precipitação  

Da = 37.500 m² + 18.250 m³ + 36.125 – 25.750 

Da = 66.125 m³ 

 

Exigência de água total  

 

Ea = Demanda de Água 
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         Ciclo de Produção 

 

Ea = 66.125 m³ = 81.164 m³/dia  

             365 

 

Resultados 

 

Diante de todas as considerações listadas temos como resultado a 

capacidade de peixes que cada tanque poderá suportar sendo que para alevinos: 

 

  5,550 kg = 27,500+10% (taxa de mortalidade = 30,280 peixes  

    200 (peso de transferência para o outro tanque) 

 

E para os peixes adultos: 

 

1m²------------1,5 kg/peixe = 7,500 kg 

5000m²------- x 

 

 Quantidade de peixe: 

 

 7500    = 5.000 + 10 % = 5.500 peixes 

  1,5 (abate)  

 

 

Conclusão  

 

Objetiva-se alcançar com esse projeto um sistema de tanques piscicultura 

que traga para o pequeno produtor em cooperativa uma alternativa de baixo custo 

de implantação que possa trazer rentabilidade.  
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Mapeamento da densidade de partícula do solo e análise de 

correlação com a produtividade da pastagem 
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Resumo 

O objetivo desse estudo é mapear distribuição da densidade de partículas e 
correlacionar com a produtividade da pastagem em uma área de pasto implantado 
com a forrageira Panicum Maximum. Foram coletadas nos 20 pontos amostras 
indeformadas de solo na camada de 0,00-0,30 em uma área de 0,47 ha e 
posteriormente submetidas à análise de densidade de partícula do solo no 
Laboratório de Solo da Unicatólica. Os resultados, os dados foram submetidos a 
Krigagem simples por meio do software ArcGis 10.6 ®. As informações 
representadas pelo mapa e o gráfico facilitaram a análise dos dados, pois foi 
possível a verificação de áreas com maiores densidades de partículas localizadas 
no lado leste da área entre 2,3 e 2,4 g cm-³ e na parte central e a oeste da área 
escolhida, densidades entre 2,0 e 2,2 g cm-³. Portanto conclui-se que os mapas de 
interpolação, resultados da krigagem, simples facilitam a visualização da 
espacialização dos atributos do solo, os valores diferenciados para a densidade do 
solo podem estar associados aos tratos culturais e ao declive do terreno, como 
também ao histórico de uso de suas áreas e a umidade pode ter influenciado 
linearmente nos valores de densidade do solo. 

Palavras-chaves: Massai. Panicum maximum. interpolação. 

 

Introdução 

A criação de bovinos conduzidos em sistema semiextensivo, tem sido a 

principal estratégia de manejo adotado pelos produtores no Sul do Brasil, em 

função da maior rentabilidade econômica, quando comparado aos demais sistemas 

de criação. Contudo, problemas como a degradação das pastagens tem ameaçado 

a sustentabilidade deste sistema produtivo (SANTOS et al., 2010), ao reduzir o 

rendimento das forragens (LIMA et al., 2004; SANTOS et al., 2009) e aumentar os 

problemas com a erosão dos solos (KRÜMMELBEIN; PETH; HORN, 2008). As 

principais causas da degradação dos solos são: a falta de práticas 
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conservacionistas, dimensionamento incorreto da capacidade de suporte das 

pastagens, baixa fertilidade natural dos solos e a ausência de reposição dos 

nutrientes extraídos pelas forragens. 

O emprego e técnicas de precisão, como sua utilização no manejo localizado 

do solo, vem sendo amplamente utilizado, melhorando o gerenciamento das 

atividades agropecuárias (BOTTEGA et al., 2013). O estudo da variabilidade 

espacial dos atributos do solo, por meio das ferramentas geoestatísticas, pode 

indicar alternativas de manejo (MONTANARI et al., 2011). Assim, pode ser 

minimizada a variabilidade presentes nos atributos físicos do solo, permitindo 

modelar e analisar sua variabilidade espacial para o interesse agropecuário, 

podendo ser gerados mapas de variabilidade espacial sem tendência e com 

variância mínima por meio da técnica de interpolação pro krigagem, que é útil para 

o gerenciamento das ações de manejo do solo. 

O estudo da variabilidade das características químicas do solo em áreas de 

pastagem é imprescindível, pois possibilita detectar quais são os atributos que 

estão limitando o desenvolvimento da forragem (SARMENTO et al., 2006). 

Diante do exposto, o estudo de mapeamento de atributos do solo e analise 

de correlação com a produtividade matéria seca da pastagem se faz necessário 

para definir as melhores práticas de manejo do solo conforme sua densidade. 

Metodologia 

O experimento foi conduzido no campo experimental do Campus de Ciências 

Agrárias e Ambientais da Católica do Tocantins, localizada no município de Palmas 

– TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma 

altitude de 230 m. Nos meses de setembro a novembro de 2018. 

Para a realização do estudo foi construído um grid amostral regular de 25 x 

25m, totalizando 20 pontos georreferenciados na área de um dos pastos da 

Faculdade Católica do Tocantins. O pasto é irrigado e possui 0,47 ha de dimensão 

utilizado atualmente pastejo rotacionado de vacas de leite. Foram coletadas 

amostras em 20 pontos, em cada ponto foram coletadas amostras indeformadas 

de solo em camada de 0,00 a 0,30m e amostras do capim Panicum Maximum 

Massai 
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Para obtenção da densidade de partículas do solo foi utilizado o método do 

balão volumétrico. As amostras de solos foram pesadas (20g) acondicionadas em 

placas de petri e levados para estufa de secagem de circulação de ar à 105ºC por 

48 horas. Após a retirada foram pesados para a determinação de matéria seca. 

Posteriormente as amostras de solo foram transferidas para o balão volumétrico, 

com auxílio da bureta foi acrescentado 25mL de álcool etílico para eliminação de ar 

do solo, homogeneizando a amostra por agitação de um minuto. Após foi deixado 

a amostra em repouso por 15 minutos. Posteriormente foi completado com álcool 

etílico vagarosamente até a marca de 50ml do balão volumétrico. Foi anotado o 

volume de álcool gasto para o ensaio. 

Após esse período, determinou-se a Densidade de partículas através da 

equação.  

 
Em que:  
Dp – densidade de partículas, em kg dm-3 (equivalente a g/cm³). 
ma – massa da amostra seca a 105 °C, em g.  
VT – volume total aferido do balão, em cm³.  
Vu – volume utilizado para completar o balão com a amostra, em cm³l. 
 

As amostras de capim Massai foram acondicionadas em sacos de papel e 

levados para estufa de secagem de circulação de ar à 65ºC por 48 horas. Após a 

retirada foram pesados para a determinação de matéria seca. 

Os dados foram analisado e correlacionados com o auxílio do programa 

Microsoft Excel (2010), ArcGis 10.3 e SigmaPlot (2018). 

Resultados e Discussões 

Figura 01 – Localização das coletas com suas respectivas densidades do solo a 
profundidade de 0 a 30cm em escala de cores. 
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Fonte: Os autores 

 
Gráfico 01 – Correlação da massa seca do capim vs densidade do solo. 

 

Fonte: Os autores 

 
No gráfico 01 foi possível observar que quanto maior a massa seca do capim 

menor foi a densidade do solo. 

Percebe-se que os valores de Ds, na profundidade estabelecida, estão 

acima dos valores médios considerados ideais para Ds, os quais segundo Camargo 

e Alleoni (1997), estão compreendidos na faixa de 1,0 e 1,2 g cm-³. Esses maiores 

valores para a densidade podem resultar numa maior degradação do solo nas 
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áreas em estudo, o que indicam uma possível compactação e/ou adensamento do 

solo. 

Segundo BORDIN et al. (2005), a compactação do solo pelo uso de práticas 

inadequadas de manejo das pastagens modifica os atributos físicos do solo, 

promovendo redução no desenvolvimento do sistema radicular e na produtividade 

das pastagens. 

Segundo Fraga e Salcedo (2004), Santos et al. (2010), Vizzotto et al., (2000) 

destacaram que o pisoteio animal causou o aumento da densidade em seus 

estudos, cujo efeito da compactação foi potencializado nos períodos de maior 

umidade. 

Balssani (1996) destaca em seu estudo que a maior produção de fitomassa 

verde nas áreas de pastagem atua como um colchão e amortecem o 

pisoteio animal. Silva et al. (2003) e Sarmento et al. (2008) relataram que o pisoteio 

animal sobre o solo é potencializado quando o pastejo é realizado em 

solos com umidade elevada e com baixa cobertura vegetal, o que evidencia a 

necessidade de manutenção da cobertura vegetal adequada sobre os solos, a fim 

de mitigar esse efeito do pisoteio sobre a qualidade física dos solos. 

 

Conclusões 

Os mapas de interpolação, resultados da krigagem simples facilitaram a 

visualização da espacialização dos atributos do solo 

Os valores diferenciados para a densidade do solo podem estar associados 

aos tratos culturais e ao declive do terreno, como também ao histórico de uso de 

suas áreas. 

A umidade pode ter influenciado linearmente nos valores de densidade do 

solo 
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Resumo  

A goiaba ocupa lugar de destaque entre as frutas tropicais brasileiras, posição 
garantida pelo seu agradável aroma e sabor peculiar, e também pelo seu elevado 
valor nutricional. As goiabas normalmente são colhidas quando a polpa ainda está 
firme e a coloração da casca começa a mudar de verde-escuro para verde-claro ou 
começa a amarelecer. Devido ao fato de ser uma fruta consumida in natura a 
determinação do estádio de maturação é essencial para a colheita e afeta a 
qualidade dos frutos. Foi avaliado a influência de diferentes tipos óleos no retardo 
da maturação da goiaba pós colheita, sendo os tratamentos realizados com óleo 
essenciais de coco, copaíba, abacate, linhaça e a testemunha com quatro 
repetições. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Armazenamento e 
Processamento de Produtos Agroindustriais, localizado na Faculdade Católica do 
Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, no município de Palmas – 
TO e tem como objetivo avaliar o uso de diferentes óleos no retardo da maturação 
da goiaba (psidium guajava l. Os parâmetros usados para avaliação foram Brix 
onde mede a quantidade de açúcar na fruta, e o pHmetro onde se observa o pH e 
perda de peso. Os tratamentos à base de óleos essenciais não interferiram na 
maturação da goiaba, e os resultados para °Brix, Ph e perda de peso não diferem 
da testemunha. 

Palavras-chaves: Óleo. Maturação. Conservação de frutos 

 
Introdução 
 

A goiaba ocupa lugar de destaque entre as frutas tropicais brasileiras, 

posição garantida pelo seu agradável aroma e sabor peculiar, e também pelo seu 

elevado valor nutricional. Além de ser consumida in natura, a goiaba é utilizada na 

indústria de processamento de sucos, néctares, polpas, sorvetes, geleias e 
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compotas, bem como serve de ingrediente na preparação de iogurtes, gelatinas e, 

recentemente, de molho agridoce (katchup). A goiaba é importante fonte de 

vitamina C, cujo teor, nessa fruta, 12 a seis a sete vezes maior que em outros frutos 

cítricos. Contém altos teores de açúcares, vitamina A e vitaminas do grupo B, como 

a tiamina e a niacina, além de teor significativo de fósforo, potássio, ferro e cálcio, 

sendo também rica em fibras. 

Segundo dados do Agrianual (2008), o Brasil produz em torno de 345.500t 

13 de frutos por ano, numa área de cerca de 16 mil hectares, destacando-se como 

um dos maiores produtores mundiais. Os estados de São Paulo, Pernambuco, 

Goiás e Bahia respondem por mais de 70% da produção nacional (IBGE, 2008). 

O Brasil atualmente é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e o 

Tocantins se destaca cada vez mais neste cenário devido às condições favoráveis 

de clima e solo, que possibilitam uma produção de frutas com sabor adocicado e 

que agrada consumidores daqui e de outros estados. Teve um aumento de 63,52%, 

segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, 

a produção foi de 170 mil toneladas, enquanto que em 2013 este número saltou 

para 278 mil toneladas, com destaque para a produção de abacaxi, banana e 

melancia. 

A correta determinação do estádio de maturação em que um fruto se 

encontra é essencial para que a colheita seja efetuada no momento certo. Para 

isso, são utilizados os chamados índices de maturação. Esses índices 

compreendem medidas físico-químicas que sofrem mudanças ao longo da 

maturação dos frutos. Os índices de maturação devem assegurar a obtenção de 

frutas de boa qualidade, durante o armazenamento (KLUGE et al., 2002). 

Em relação à goiaba, não existe padronização e consenso do estádio de maturação 

ideal para a colheita, assim como pouco se sabe a respeito dos índices de 

maturação adequados. As goiabas normalmente são colhidas quando a polpa 

ainda está firme e a coloração da casca começa a mudar de verde-escuro para 

verde-claro ou começa a amarelecer (MANICA et al., 2000). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o uso de diferentes óleos no retardo da maturação da goiaba 

(psidium guajava l). Os parâmetros usados para avaliação foram Brix onde mede a 

quantidade de açúcar na fruta, e o pHmetro onde se observa o pH e a perda de 

peso. 
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Materiais e Métodos  
 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Armazenamento e 

Processamento de Produtos Agroindustriais, localizado na Faculdade Católica do 

Tocantins, Campus de Ciências Agrárias e Ambientais, no município de Palmas – 

TO, cujas coordenadas são 48°17'31.77"W e 10°17'2.80"S estando em uma altitude 

de 230 m. O delineamento foi inteiramente casualizado ( DIC ) com 5 tratamentos 

e 4 repetições: sendo T1 como testemunha. T2 - óleo de coco, T3 - óleo de abacate, 

T4 - óleo de copaíba e T5 - óleo de linhaça. No laboratório, os frutos foram 

selecionados, descartando-se os danificados pelo atrito no transporte, os 

manchados, deformados com picadas de insetos ou com sintomas de doenças. Os 

frutos sadios foram separados, lavados e colocados de molho em hipocloridro a 5% 

durante três minutos, e logo em seguida foram secados, pesados e colocados em 

bandejas plásticas e devidamente identificados. Logo após todo esse processo, foi 

feita uma solução com 25ml de óleo para 75ml de água destilada com gotas de 

detergente e então foram aplicados nas frutas.  

O trabalho foi avaliado durante uma semana, e ao final da avaliação foram 

utilizados dois equipamentos para medição do Brix que consistem em avaliar 

pequenas partes das frutas e apresentarem resultados em escala numérica. Um 

pHmetro, para o uso do mesmo foi introduzido no fruto para verificar a taxa de pH 

e uma balança para realizar as pesagens das frutas. 

Brix (símbolo °Bx) é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos 

solúveis (entenda-se basicamente como açúcar ou sacarose) em uma fruta, em 

cana-de-açúcar, em suco de frutas, em tomate cereja, etc. Falando de uma forma 

mais simples ainda, o grau Brix pode ser considerado o grau de doçura de uma 

fruta ou um líquido. Utiliza-se esse índice para aferir a qualidade em grande número 

de frutas, tomate, cana-de-açúcar. Quanto mais alto o grau Brix, maior a doçura e 

a qualidade. O pH é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de 

uma solução a partir da concentração de íons de hidrogênio. A soluções neutras 

possuem pH igual a 7, já nas soluções acidas o pH varia de 0 a 6. Nas soluções 

neutras, o pH pode variar de 8 a 14. O pHmetro é um instrumento que visa aferir o 

pH dos alimentos. É importante para especificar a deterioração dos alimentos, 

textura, determinar a retenção sabor-odor, verificar o estado de maturação das 
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frutas etc. Os resultados das avaliações de maturação foram submetidos à análise 

de variância e as médias de cada variável, comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% 

de probabilidade. O programa SISVAR foi utilizado para as análises estatísticas 

 

Resultados e Discussão 
 

Na Tabela 1 são descritos os teores médios de °Brix, Ph e perda de peso da 

goiaba analisadas sete dias após terem sido submetidas aos tratamentos de 

retardo de maturação pós colheita, através do uso de óleos essenciais. Em relação 

aos níveis de °Brix, os tratamentos T3 óleo de abacate, T4 óleo de copaíba e T5 

óleo de linhaça não apresentaram diferença significativa em relação aos 

tratamentos avaliados, tendo somente a T1 testemunha e T2 óleo de coco 

apresentado pequenas diferenças, mas estatisticamente os resultados não diferem 

entre si. Em relação ao Ph não houve diferença entre nenhum dos tratamentos 

avaliados. Enquanto que no parâmetro de peso, houve semelhança nos resultados 

para nos tratamentos T1 testemunha, T4 óleo de copaíba e T5 óleo de linhaça, e 

no tratamento T3 óleo de abacate houve maior perda de peso, porém este 

comportamento não foi significativo dos demais, e em relação ao tratamento T2 

óleo de coco houve bastante diferença dos demais tratamentos avaliados devido a 

problemas relacionado avaliação, mas o resultado obtido é considerado 

estaticamente igual e não se difere dos demais. Estes resultados semelhantes, 

comparando-se a testemunha com os tratamentos, demonstram que a utilização de 

óleos essenciais em pós-colheita não retarda o processo de maturação da goiaba 

de acordo com os parâmetros avaliados neste trabalho.  

 

Tabela 1 - Teores médios de °Brix, Ph e Perda de peso de goiaba, submetidos aos 

tratamentos de retardo de maturação pós colheita. 

Tratamentos °Brix Ph Perda de peso (g)  

T1 Testemunha  10,28aA* 3,76aA 0,53aA 

T2 óleo de coco 7,75aA 4,11aA 5,83aA 

T3 óleo de abacate 9,95aA 3,90aA 0,71aA 

T4 óleo de copaíba  8,00aA 3,95aA 0,46aA 
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T5 óleo de linhaça 9,50aA 3,91aA 0,51aA 

*Em cada parâmetro avaliado, valores com letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas 
iguais nas linhas, não diferem pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 

 

A utilização de substancias para revestimento de frutas é utilizada para 

prolongar o tempo da vida pós colheita e manutenção da qualidade das frutas. Este 

prolongamento varia para cada tipo de fruta e substância utilizada devido a 

concentração de gases disponíveis para a respiração durante o armazenamento 

que pode ser afetada ou não ao utilizar esses revestimentos.  

Outros autores encontraram resultados diferentes para o mesmo tema. 

Moura et al (2015) ao utilizar derivados de C. citratus constatou alterações nos 

atributos físico-químicos dos frutos de maracujá-amarelo, a utilização do 

revestimento com óleo essencial promoveu maior rendimento de suco e menor 

perda de peso nos frutos tratados. Machado et al (2017), utilizou óleos de copaíba 

e de alecrim na qualidade e no controle de podridões pós-colheita em tomate que 

interferiram positivamente nos parâmetros físico-químicos dos frutos, promovendo 

aumento da vida útil dos frutos. Enquanto que Borges et al (2013) constatou em 

seu trabalho sobre conservação de morangos com revestimentos à base de goma 

xantana e óleo essencial de sálvia, que o emprego dos revestimentos não 

influenciou na coloração e no pH dos frutos de morangos. 

Os resultados obtidos para trabalhos semelhantes demonstram que a 

utilização de revestimentos com óleos essenciais depende da concentração, 

sustância e da fruta que recebera o tratamento, sendo necessário mais estudos 

sobre o tema, pois o aumento no tempo de prateleira, permite ao produtor e ao 

consumidor melhor aproveitamento do produto e podem representar uma 

alternativa na conservação pós colheita para frutas. 

 

Conclusão 

 

Os tratamentos à base de óleos essenciais de coco, abacate, copaíba e 

linhaça não interferiram na maturação da goiaba, e os resultados para °Brix, Ph e 

perda de peso não diferem da testemunha. No entanto, são necessários mais 

estudos de doses mínimas e tempo de aplicação, fim de comprovar se a utilização 
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desses óleos interfere nos demais parâmetros como textura, aparência e incidência 

de doenças pós colheita.  
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Uso do Óleo de Coco Babaçu na Conservação Pós-Colheita de 
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Resumo 

O uso de revestimentos em frutas permite manter por mais tempo sua qualidade 
pós-colheita, conservando suas características e aumentando a valorização 
comercial. Neste sentido objetiva-se de avaliar o efeito da aplicação de óleo do 
coco babaçu como revestimento da banana ‘Pioneira’ (Musa AAAB) visando 
preservar seus aspectos físico e aumentar sua vida útil. O experimento foi realizado 
em novembro de 2017 no Instituto Federal do Tocantins, município de Araguatins - 
TO. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições, 
compondo um esquema fatorial 6 X 5 (seis concentrações de óleo purificado do 
coco babaçu como revestimento vegetal sendo eles 0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0% e 
cinco épocas de avaliação). Os produtos foram aplicados nos frutos por imersão, 
secos naturalmente e armazenados em condição ambiente por 12 dias. Avaliou-se 
a variável coloração da casca. Utilizou-se o método de avaliação pelo método por 
escala de notas. Em relação a coloração da casca dos frutos, o óleo do coco babaçu 
teve efeito relevante, sendo o tratamento com 5,0%, o que manteve a coloração da 
casca verde por mais tempo que os outros tratamentos. 
Palavras-chave: acondicionamento, biofilmes, Musa AAAB. 

 

Introdução 

A bananeira (Musa spp.) está entre uma das espécies frutíferas mais 

cultivadas nos países tropicais, estando seu fruto entre os de maior consumo no 

mundo. O Brasil está entre os 3 maiores produtores mundiais de banana cuja a sua 

produção chegou aproximadamente a 7,0 milhões de toneladas produzidas, com 

destaque para as regiões sudeste e nordeste que atêm mais da metade da 
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produção do país, onde o estado da Bahia é o maior produtor brasileiro, seguido 

dos estados de São Paulo e Minas Gerais (IBGE, 2017). 

Os frutos de banana que destinados ao consumidor final devem apresentar 

um maior padrão de qualidade e características adequadas para comercialização, 

com o amadurecimento uniforme. Entretanto, devido a sua alta perecibilidade, 

grande parte dos frutos produzidos chegam ao mercado com a aparência indicando 

baixa qualidade, contribuindo para depreciação do produto e aumento das perdas, 

principalmente por que a maioria das tecnologias pós-colheita não são acessíveis 

ao produtor (CAMPOS et al., 2003; OLIVEIRA e SANTOS, 2015). 

Uma alternativa cada vez mais divulgada e avaliada como um procedimento 

viável para elevar o tempo de vida de frutas e hortaliças, processadas ou não, é o 

emprego de revestimentos comestíveis protetores. Esses revestimentos não têm 

como objetivo substituir o uso dos materiais convencionais de embalagens ou 

mesmo eliminar definitivamente o emprego do frio, mas sim o de apresentar uma 

atuação funcional e coadjuvante, contribuindo para a preservação da textura e do 

valor nutricional, reduzindo as trocas gasosas superficiais e a perda ou ganho 

excessivo de água (ASSIS e BRITTO, 2014). 

Com isso, buscou-se avaliar uma alternativa prática, de fácil acesso aos 

produtores rurais que produzem banana, que contribuísse para a redução das 

perdas quantitativas e qualitativas na pós-colheita durante o armazenamento, 

transporte e comercialização da banana, visando prolongar a vida pós-colheitas 

dos frutos. Analisando os efeitos da aplicação de diferentes doses de óleo de coco 

babaçu como revestimento em frutos de banana Pioneira (Musa AAAB). 

 

Material e Métodos  

 

Utilizou-se bananas da variedade ‘Pioneira’ (Musa AAAB), oriundas da 

Fazenda Flor da Terra no distrito de Macaúba no município de Araguatins - TO. 

Apresentando coordenadas geográficas a uma latitude 05°39'04'' S e 48°07'28'' W, 

altitude de 103 m. 

A coleta dos frutos foi realizada no dia 28 de novembro de 2017, nas últimas 

horas do dia na qual a temperatura é mais baixa. Sendo selecionados 4 cachos no 

estádio de maturação 2 (Verde com traços amarelos). 
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O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com 

quatro repetições, compondo um esquema fatorial 6 X 5 (seis concentrações de 

óleo purificado de coco babaçu como revestimento vegetal e cinco épocas de 

avaliação), totalizando 120 parcelas experimentais (cada parcela corresponderá a 

um buquê de banana com 3 frutos), no total foram utilizados 360 frutos. 

As concentrações avaliadas do óleo purificado de coco babaçu, utilizadas 

como revestimento dos frutos de bananas foram: 0%, 1,0%, 2,0%,3%, 4% e 5%, 

sendo as avaliações realizadas nos dias 1º, 3º, 6º, 9º e 12º após a aplicação dos 

tratamentos. 

Após a coleta foi realizada a despenca dos cachos, e procedida pela imersão 

dos frutos em um recipiente com água e detergente neutro para remover o látex e 

a sujeira do campo, após a lavagem com detergente os frutos foram enxaguados 

com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5% de forma a promover a desinfecção 

dos mesmos. Logo após esse processo, os frutos foram acondicionados em caixas 

plásticas com todos os cuidados para evitar qualquer tipo de dano mecânico aos 

mesmos, e posteriormente foram transportados até a sala para a condução do 

experimento. Onde os frutos foram separados de forma homogênea, em buquês 

contendo três frutos. 

A solução do revestimento com óleo purificado de coco babaçu, foi 

preparada através da diluição do óleo industrializado em um litro de água destilada 

nas concentrações de 1, 2, 3, 4 e 5%, em seguida foi feita a agitação da solução, 

visando promover a sua mistura. 

Os frutos foram imersos nas soluções por um minuto, de forma a cobrir toda 

a superfície dos mesmos, em seguida, foram acondicionados em prato descartáveis 

e armazenados em temperatura média de 28,5°C e umidade relativa média de 67%. 

Para as análises físicas foram avaliadas a coloração da casca e perda de 

massa fresca. Para as análises químicas foram avaliados o pH e sólidos solúveis 

totais (°Brix). As avalições foram procedidas aos 1°, 3°, 6° e 9° e 12° dias após 

aplicação dos revestimentos nos frutos com óleo de coco babaçu em diferentes 

concentrações.  

Coloração da casca: determinou-se de acordo com a avaliação visual 

(critério de notas) conforme a escala de notas de Von Loesecke (PBMH e PIF, 

2006), posto que: 1 (totalmente verde), 2 (verde com traços amarelos), 3 (mais 
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verde do que amarelo), 4 (mais amarelo do que verde), 5 (amarelo com pontas 

verde), 6 (totalmente amarelo), 7(amarelo com áreas marrons). 

 

Resultados e Discussão 

 

A qualidade do fruto depende do estágio de maturação e esse pode ser 

determinado por meio da cor da casca, que é um índice de maturação considerado 

confiável, podendo também ser utilizado para determinar os pontos de colheita e 

consumo de diversos frutos. A cor da casca é considerada como a primeira variável 

de qualidade avaliada pelos consumidores e está associada a gostos específicos 

ou usos que podem determinar a sua aceitação ou rejeição no mercado (NEVES, 

2019). 

 
Figura 1. Notas para cor da casca em frutos de banana “Pioneira” submetidos a 
diferentes concentrações de óleo de coco babaçu como revestimentos, onde: 1 
(totalmente verde), 2 (verde com traços amarelos), 3 (mais verde do que amarelo), 
4 (mais amarelo do que verde), 5 (amarelo com ponta verde), 6 (amarelo) e 7 
(amarelo com áreas marrons). 

 
 
De acordo com a coloração dos frutos (Figura 2), observou-se nos 

tratamentos T2 (Óleo de coco babaçu na concentração 1,0%), T3 (Óleo de coco 

babaçu na concentração 2,0%) e T4 (Óleo de coco babaçu na concentração 3,0%) 

a mesma evolução do estádio de maturação em todas as avaliações, apresentando 

em média nota 2 (verde com traços amarelos) na segunda avaliação 3° dias após 

tratamento (DAT), nota 4 (mais amarelo do que verde) ao 6° DAT, nota 6 (amarelo) 
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ao 9° dia após o tratamento e ao final das avaliações alcançou em média nota 7 

(amarelo com áreas marrons). Para o tratamento T1 (Controle) a nota média 3 (mais 

verde do que amarelo) foi alcançada ao 3° DAT, evoluindo para nota 7 (amarelo 

com áreas marrons) no 12° DAT.  

O tratamento T5 (Óleo de babaçu na concentração de 4%), evolui para a 

nota 4 (mais amarelo do que verde) no 3° DAT e atingindo nota 7 (amarelo com 

áreas marrons) ao 12° DAT. O T6 (Óleo de babaçu na concentração de 5%) obteve 

nota 3 ao 3° DAT, evoluindo para nota média 6 ao 12° DAT. De acordo com Lucena 

et al. (2004), os tratamentos à base de óleo mostraram-se eficiente no retardamento 

da maturação dos frutos, provavelmente porque o óleo formou uma camada 

impermeabilizante, impedindo a ação do indutor de maturação, atuando como um 

tipo de atmosfera modificada. 

O grau de coloração da casca da banana é um dos importantes indicadores 

da sua vida de prateleira, sendo assim frequentemente utilizado como guia para 

sua distribuição no varejo (VILAS-BOAS, 2001). 

Segundo Lucena et al. (2004), avaliando o uso de tratamentos alternativos 

em banana cv. “Nanicão” verificaram que os tratamentos à base de óleo de soja em 

diferentes concentrações, induziram ao retardamento da maturação dos frutos por 

até 15 dias à temperatura em torno de 25°C, com exceção do tratamento com 

menor concentração (1,25%) que aos 15 dias apresentou grau de maturação e teor 

de açúcar aceitável para o consumo, não diferindo significativamente da 

testemunha. 

Avaliando o uso de revestimento comestível com óleo de girassol para a 

manutenção da qualidade da manga Tommy Atkins em condições ambiente e 

observaram que a adição de óleo de girassol ao revestimento possibilitou que os 

frutos adquirissem uma coloração satisfatória para a comercialização, uma 

aparência levemente brilhosa, o que pode influenciar a escolha do consumidor do 

fruto in natura (RIBEIRO et al., 2009). 

 

Considerações Finais 
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Os tratamentos à base de óleo de babaçu demonstram eficiência ao induzir 

o retardamento da maturação por até 12 dias à temperatura de 28,5°C, prolongando 

a vida útil dos frutos, e mantendo a coloração da casca verde por um maior período. 

O óleo de babaçu mostra-se um produto com potencial inovador de baixo 

custo, fácil acesso aos produtores locais e com resultados satisfatórios para uso 

como revestimento de frutos de banana, com intuito de conservação pós-colheita. 

Em vista disto, sugere-se continuidade aos estudos utilizando outras concentrações 

do óleo, diferentes cultivares de banana, outras espécies frutíferas, em diferentes 

estádios de maturação. 
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Resumo  

A  avicultura no Brasil teve uma evolução por diversos aspectos tais eles como 
introdução de novas tecnologias, melhorias genética e nutrição. Sua produção e 
tendência no  Brasil e no mundo foram  o que contribuiram para o espaço ocupado 
pelo Brasil atualmente, devido a intensificação no seu processo de produção,  
posibilitaram a produção de aves com mais pesos, em menos tempo, menor 
consumo de ração, melhorando a produção e deu um impulso para o consumo no 
Brasil. Assim, esse estudo teve como objetivo relatar a evoluçao das aves no 
Brasil. A revisão foi realizada em artigos escritos entre os anos de 1993 até 2019, 
por meio de buscas e embasamentos em trabalhos científicos. Conclui-se que o 
novo sistema de produção, considerado mais verticalizado e intensivo, contribuiu 
para o desenvolvimento da avicultura nacional. 
Palavras-chave: Aves. Produção. Crescimento. 

 

Introdução 

Iniciou-se a avicultura brasileira atraves produtores familiares, foram ele que 

começaram a produzir e a criar as primeiras aves, existente até hoje. Composta até 

então principalmente por animais rústicos, como os das linhagens “caipiras”, a 

produção de aves juntamente de outras atividades (como leite, ovos, carnes bovina 

e suína) eram responsáveis pela geração de renda da propriedade (ZEN et al 

2014). 

Inicialmente voltada à subsistência, prevendo a comercialização apenas dos 
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excedentes, a avicultura tornou-se rapidamente comercial pouco antes de 1930. 

Nesse período, o setor já se fortalecia com iniciativas privadas originadas 

principalmente da região Sudeste, com destaque para a aceleração do 

desenvolvimento da atividade no estado de São Paulo, durante a chegada dos 

imigrantes japoneses (ZEN et al, 2014).  

O desenvolvimento da avicultura se efetivou na década de 70, com a entrada 

de empresas processadoras no mercado e especialistas no processo de produção 

do frango. Ainda em 1970, no estado de Santa Catarina, surgiu o sistema de 

Integração Vertical na avicultura, uma parceria entre a indústria (frigoríficos) e os 

produtores (CARNEVER et al., 1997; FRANÇA, 2000; VIEIRA e DIAS, 2005; 

ALBINO e TAVERNARI, 2008; ESPINDOLA, 2012). 

Caracterizada com abertura da economia latino americana, onde favoreceu 

os setores agroindustriais, obrigando as agroendustrias redefinirem suas 

estratégias empresariais, restauração e reorganização da base agroindustrial da 

cadeia produtiva de frango. Essas são as três fases caracteristicas da evolução da 

avicultura no Brasil (ZEN et al, 2014).  

O Brasil é o maior exportador, seguido de perto pelos Estados Unidos na 

segunda posição. Estes dois países respondem por mais de 60% das exportações 

mundiais. Somando-se a estes os volumes exportados por União Europeia e a 

China, os quatro países atingem 80% das vendas externas (OLIVEIRA, 2012).  

A eficiência desta cadeia está relacionada a vários fatores, como: 

melhoramento de linhagens e insumos, investimentos em tecnologias de 

automatização do sistema produtivo, controle das condições sanitárias de criação, 

aperfeiçoamento de pessoal quanto ao manejo das aves, além do sistema de 

produção integrado (MAPA, 2012; OLIVEIRA e NÄÄS, 2012). No entanto, esta 

cadeia é muito competitiva e possui uma margem estreita de lucro, além de ser 

vulnerável a condições sanitárias.  

Portanto o objetivo desta revisão é de caracterizar as ocorrencias e fases da 

evolução da avicultura no Brasil que levaram aos dias de hoje. 

 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado através de buscas em artigos relacionados ao tema, 
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foram selecionados alguns trabalhos após uma leitura prévia e análise dos 

mesmos com diferentes autores e o assunto abordado neles foram descutidos em 

forma de revisão bibliográfica. 

 

Resultados e Discussão 

 

O Brasil é um importante player na avicultura e os números demonstram o 

espetacular desenvolvimento da atividade e o sucesso alcançado tanto na 

produção como no acesso aos mercados doméstico e internacional.  

A avicultura brasileira ocupa atualmente a posição de terceiro maior produtor 

mundial de carne de frango, atrás apenas de Estados Unidos e China, e a primeira 

posição entre os exportadores. Em 2014, o país produziu 12,691 milhões de 

toneladas de frango, com embarques de 4,1 milhões de toneladas, considerando 

aqui frango inteiro, cortes, industrializados, carnes salgadas e enchidos de carne, 

segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 

2014).  

Segundo Rocha (2000), o ritmo da expansão e da consolidação da atividade 

avícola podem ser explicados, principalmente, pela difusão da avançada tecnologia 

nas áreas de manejo, nutrição, genética, equipamentos e sanidade porque ajudam 

a diminuir o tamanho do ciclo produtivo, reduz os preços, aumenta a oferta do 

produto e como consequência influencia a mudanças nos hábitos alimentares.  

Os principais avanços tecnológicos no setor avícola, mencionados por 

Coelho e Borges (1999) são na área de genética por meio do cruzamento e a 

obtenção de híbridos, na área sanitária através do uso da vacinas, gerando 

profilaxia; na área da nutrição com o aperfeiçoamento e 25 redução dos custos das 

rações e a criação de um meio ambiente favorável ao crescimento das aves, por 

meio da instalação de equipamentos desenhados especificamente para atender as 

novas exigências da produção em larga escala.  

De acordo com Dalla Costa (1997), a queda do preço da carne de frango 

juntamente com o aumento da renda média das pessoas fez com que houvesse um 

aumento constante do consumo de carne de frango no mundo. Ainda mais com as 

mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares da população mundial 

também são fatores muito relevantes para o aumento do consumo da carne frango.  
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 As pessoas passaram a consumir maiores quantidades de carnes brancas, 

como a do frango, em busca de uma dieta mais saudável e equilibrada, o 

crescimento da produção da carne de frango foi mais modesto em relação a década 

anterior porque na última década ocorria um avanço tecnológico nas áreas de 

genética, nutrição e equipamentos, os tornando cada vez mais modernos e 

sofisticados, que levaram a grandes níveis de produção, aumento de produtividade 

e redução dos custos de produção, os tornando mais competitivos. 

Uma das razões para o bom desempenho produtivo do setor avícola no 

Brasil é a presença de terras e clima favorável para o cultivo de grãos, milho e soja, 

que são fundamentais para alimentação do frango. Segundo Rizzi (1993), 80% dos 

insumos utilizados na avicultura de corte estão associados ao milho e ao farelo de 

soja, representando os principais componentes desta cadeia produtiva que 

possibilitam a transformação de proteína vegetal em proteína animal. 

Esses avanços proporcionaram ganhos de produtividade e eficiência, (ZILLI, 

2003). Já de acordo com Tupy e Yamaguchi (1998), eficiência e a produtividade 

são indicadores de desempenho das unidades produtivas. Por isso, avaliar a 

eficiência operacional de uma organização pode ajudar a aperfeiçoar seu 

desempenho atual ou incorporar novas tecnologias a fim de incrementar a 

competitividade (COELHO e BORGES, 2002). 

 
 
Conclusão 
 

Com o referente estudo, observa-se que um dos principais fatores que 

fundamentaram a evolução e consequentemente o desenvolvimento da avicultura 

nacional é a integração dos diversos elos da cadeia de produção, formando 

portanto, um complexo agroindustrial altamente interligado que permite o 

planejamento da atividade e a diminuição dos custos de produção. 
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Estudo de Caso no Parque Aquícola Sucupira – Palmas-TO 
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Resumo 

O presente trabalho propõe como tema o associativismo em piscicultura em 
tanques rede, mais precisamente um estudo de caso no Parque Aquícola Sucupira, 
Palmas -TO, tendo como objetivo analisar as atividades, o processo produtivo da 
piscicultura, dentro do parque, por meio do associativismo. Para alcançar os 
objetivos desse trabalho utilizou-se um questionário que foi respondido por 11 
piscicultores, a técnica utilizada foi um estudo de caso, com o intuito de obter dados 
qualitativos e quantitativos, buscando, assim, retratar a realidade da Associação 
Bom Peixe. Os piscicultores, em sua maioria, relataram muitos problemas e 
limitações enfrentados na atividade, mesmo com as dificuldades apresentadas, os 
resultados obtidos, demonstram o comprometimento e participação ativa dos 
produtores nas atividades sociais da associação. Contudo, podemos concluir que, 
o Parque Aquícola Sucupira apresenta um bom desempenho na organização 
social.  
Palavras-chave: Associativismo. tanques-rede. piscicultura. 

Introdução 

A criação e o desenvolvimento de associações de piscicultores no Brasil 

tem sido um desafio constante, haja vista as inúmeras dificuldades que 

acabam inviabilizando o funcionamento destas instituições. Problemas 

ligados à gestão e finanças são alguns dos motivos que tem levado ao 

fracasso das associações de piscicultores no Brasil. Callou e Santos 

(2003) apontaram que a fragilidade das formas associativas de piscicultores e 

pescadores está atrelada ao modelo de extensão rural calcado 

na modernização tecnológica conservadora e, principalmente, na ausência de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor. 
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A sobrevivência da pequena piscicultura do Tocantins passa pelo 

aumento da agregação do valor do pescado, através de diferentes 

iniciativas tais como o acesso a novos mercados e canais de 

comercialização. No que se referem aos novos canais 

de comercialização, estes consistem em modalidades de venda ainda 

pouco exploradas pelos piscicultores do estado tais como: Programas 

oficiais de aquisição de alimentos (ex: PNAE, PAA); venda de peixe 

vivo; comércio solidário; venda de produtos processados (PEDROZA FILHO et al., 

2014). 

No Tocantins, atualmente existem três entrepostos públicos de 

processamento de pescados desativados devido a problemas de gestão 

organizacional 

dos mesmos (PEDROZA FILHO et al., 2014). O estado também possui dez 

produtores de formas jovens (TARDIVO, et. al., 2017), quatro entrepostos privados 

em funcionamento com SIF e um com SIM, sendo importador de peixes nativos in 

natura e exportador de pescado processados (SEAGRO,2017). Porém, 

apresentam algumas dificuldades como, por exemplo, a carência do serviço de 

assistência técnica, a baixa oferta de insumos e os altos custos de logística e de 

processamento (SOUSA et al., 2017). 

Neste contexto, o presente trabalho propõe como tema o associativismo em 

piscicultura em tanques rede, mais precisamente um estudo de caso no Parque 

Aquícola Sucupira, buscando conhecer, analisar as atividades, o processo 

produtivo da piscicultura, dentro do parque, por meio do associativismo. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi analisar o processo de produção em associativismo do 

Parque Aquícola Sucupira – Palmas-TO. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido no Parque Aquícola Sucupira, situado no rio 

Tocantins, no reservatório da UHE Luiz Eduardo Magalhães (Lajeado), localizado 

no município de Palmas-TO, onde é exercida a atividade de cultivo de peixes em 

água doce em tanques-rede. 

O parque possui características de coordenadas geográficas de referência: 

10°5’13,09” de latitude sul, e 48°22’06,75” de longitude oeste, volume útil total do 
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conjunto de tanques-rede: 75.240,0 m³, com máxima produção aquícola de 

10.032,0 t/ano. 

A presente pesquisa caracteriza-se, a partir de uma prévia identificação do 

processo produtivo local, onde através de observações, entrevistas e estudo 

bibliográfico, foi elaborado um questionário, sendo confeccionado de forma 

semiestruturada, onde essa análise foi baseada no método de estudo de Oliveira 

(2012), Araújo (2014) e Lima (2018), aqui modificadas para adequar-se a 

piscicultura em tanques-rede.  

As entrevistas foram realizadas com auxílio do questionário, 

sendo respondido por 11 piscicultores. Durante a pesquisa foram realizadas visitas 

ao Parque. O primeiro contato foi feito no dia 30 de setembro de 2018, onde foi 

apresentado o trabalho de pesquisa a presidente da associação. As entrevistas 

com os produtores e com a presidente da associação foram realizadas entre os 

dias 23 de março, a 26 de abril de 2019. 

 

Resultados e Discussão 

A Associação de Produtores de Peixes do Parque Aquícola Sucupira-Bom 

Peixe de Palmas-TO, foi fundada em 15 de agosto de 2015, com o objetivo principal 

de organizar os produtores, para exercer a atividade na piscicultura. Composta de 

18 (dezoito) associados registrados, sendo que somente 11 (onze) encontram-se 

ativos, predominante pela mão-de-obra familiar. 

A associação possui estatuto definido e registrado em cartório e possui como 

instrumento de registro de suas ações ata de reunião, lista de frequência e caderno 

para anotações onde são registradas as reuniões e quaisquer outras informações 

da associação. É de responsabilidade da associação, por meio dos seus 

associados às atividades pertinentes, às tarefas que cobrem todo o ciclo produtivo 

do peixe. Existe uma clara organização dos associados, com elaboração de escalas 

de trabalho para todos, ocorrendo em formato de rodízio. As tarefas e vigilância do 

parque, onde que, para vigilância a noite, é escalado 2 associados, dispensando 

assim, contrato de profissionais para exercer essas funções.  

Sem receber nenhum tipo de recurso financeiro, os 30 tanques-redes e 

demais equipamentos e apetrechos que a associação constitui, é de recursos e 

investimento de todos os associados, assim como transporte de deslocamento para 
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Parque, devido a associação, não possuir traslado. Todas as despesas da 

associação são divididas entre os associados, como por exemplo: documentação, 

gasolina para o barco, transporte da presidente, dentre outros. A única assistência 

prestada a associação são técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Tocantins - RURALTINS, e pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA, que vem desenvolvendo pesquisas junto aos 

associados.  

Quanto ao gênero dos produtores entrevistados, 45% são do sexo masculino 

e 55% do sexo feminino, o que caracteriza preeminente a participação de mulheres 

na associação.  

Todos os produtores estão na associação desde agosto de 2015, início da 

associação. Antes de entrar, 73% eram pescadores artesanais, outros exerciam 

diferentes atividades tais como: comerciante, pedreiro e moto taxista. Com isso, 

pode-se observar que, esta política pública atingiu um público que já atuava no 

pescado e que cada dia vem encontrando dificuldades em sobreviver da pesca 

artesanal pela redução dos recursos pesqueiros. 

Para Prochmann & Tredezini (2004), a piscicultura geralmente é uma 

atividade complementar, não sendo – principalmente para pequenos produtores – 

a única ocupação na contribuição do faturamento, visto que em decorrência da 

menor escala de produção, a capacidade produtiva é baixa, forçando o produtor a 

diversificar com outras culturas para diluir os custos e aumentar a renda 

(OSTRENSKY et al., 2008).  

Sobre a produção de peixe, a espécie mais produzida é o Tambaqui 

(Colossoma macropomum), Caranha (Piaractus brachypomus) e Piau 

(Megaleporinus sp.), todos apresentando 25%. Shirota & Sonoda (2004) ressaltam 

que dentre os diversos fatores que direcionam a tomada de decisão do produtor 

quanto a essa questão na prática da piscicultura comercial, está o tamanho médio 

e preço de venda do pescado, o preço da ração (relacionada ao hábito alimentar 

dos animais) e a liquidez de mercado para comercialização. 

A quantidade de tanques-rede varia entre os produtores, onde apenas 18% 

possuem mais que 8 tanques-rede. Essa quantidade pode inferir na variação de 

gasto com alimentação dos peixes, 18% dos produtores, chega a gastar mais de 

R$500,00 mensais em média.  
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Sobre o valor do peixe vendido, 67% informaram que vendem a R$8,00/Kg os 

outros 33% que vendem a mais. Dados semelhantes foram encontrados por Lima 

(2018) observa-se que os melhores valores são verificados na mesorregião 

Sudoeste, com preço médio de R$ 8,98/kg, seguida das mesorregiões Sul, com 

preço de R$ 7,76/kg e Norte, com R$ 6,50/kg. A mesorregião Centro apresentou o 

menor valor médio de venda, com preço de R$ 6,35 kg. O valor médio de venda do 

tambaqui do Amazonas ficou em R$ 7,18/kg. 

Barros et al. (2016), no entanto, ressaltam que apesar da importância de 

fatores externos, o preço de venda do peixe pode está diretamente relacionado aos 

custos de produção, que por sua vez são vinculados e influenciados pelo item que 

representa o maior valor de despesa. 

No aspecto social voltado para as atividades da associação como: 

participação ativamente das atividades, apresentação de sugestões, se as mesmas 

são aprovadas em reuniões, decisões tomadas, participação da escolha do líder e 

investimentos. Apenas a apresentação de sugestão que apresentou 27% da não 

participação dos associados, e 27% na escolha do líder, que não votaram. As 

demais apresentaram 100% da participação dos produtores.  

Os piscicultores, em sua maioria, relataram muitos problemas enfrentados 

na atividade, ao serem questionados sobre qual fator representa a maior limitação, 

ou que se mostra como principal influência negativa no desenvolvimento da 

atividade de piscicultura, os produtores informaram que, a falta de recursos 

financeiros, falta de infraestrutura logística e inexistência ou ineficácia de políticas, 

é considerada o problema mais impactante atingindo 6%, seguido pela falta de 

assistência técnica, falta de acesso às informações técnica, ausência de estudos 

prévios de viabilidade técnica e falta de organização e estruturação das entidades 

do setor. 

 

Conclusão 

Com base nos resultados encontrados no presente trabalho, podemos 

concluir que, o Parque Aquícola Sucupira apresenta-se um bom desempenho na 

organização social.   

Apesar das dificuldades em que os produtores se encontram, os resultados 

mostram que os associados estão realmente engajados no projeto, da produção de 
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peixe. Assim, podemos inferir também a necessidade de políticas públicas com 

assistência, para o fortalecimento dessa organização social, e obter aumento na 

produção. 
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Resumo:  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a temperatura retal de bovinos da raça nelore, 
de modo a ter um parâmetro do nível de estresse térmico desses animais em 
relação ao clima e temperatura no Estado do Tocantins. O trabalho foi realizado em 
grupo, em uma propriedade na cidade de Miracema do Tocantins, com 10 animais 
da raça nelore, avaliando o efeito do clima sobre os animais, destacando a 
temperatura retal como um parâmetro fisiológico que ocasiona o estresse térmico. 
Os bovinos podem ajustar-se ao ambiente térmico alterando seu comportamento 
no que se refere a suas atividades físicas, postura corporal e busca por sombra. 
Em ambientes quentes, os bovinos tendem a assumir uma postura de relaxamento 
e minimizar as atividades físicas, reduzindo ou cessando algumas atividades, que 
podem ter como consequência, a redução do consumo de alimentos e a 
manifestação de estro, por exemplo.  

Palavras-chave: Estresse térmico. Temperatura. Comportamento. 

 

Introdução 

O animal doméstico, como todo ser vivo, vive em um ambiente  constituído 

pelo conjunto de condições exteriores naturais e artificiais ou preparadas, que sobre 

ele exerce a sua atuação. O rendimento de um rebanho é a resultante da média 
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das heranças individuais e do ambiente mais ou menos favorável à expressão das 

mesmas.  

Para Baccari Júnior (1998), os estressores podem ser mecânicos 

(traumatismos, contenção), físicos (calor, frio, eletricidade, som), químicos 

(drogas), biológicos (estado de nutrição, agentes infecciosos) e psicológicos 

(exposição a um ambiente novo, manuseio). O estresse pode também ter origem 

social em razão das relações de hierarquia dentro de um rebanho. 

A temperatura é o fator mais importante para determinar o tipo de animal que 

se pode criar em uma determinada região. Os animais não adaptados tropicalmente 

e que não podem suportar altas temperaturas, vivem hipertérmicos e a princípio 

mostram um aumento na temperatura corporal que chega em bovinos a 41ºC. 

Assim o presente trabalho propôs a avaliação da temperatura retal de 

bovinos da raça nelore, de modo a ter um parâmetro do nível de estresse térmico 

desses animais em relação ao clima e temperatura no Estado do Tocantins. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado em grupo, em uma propriedade na cidade de 

Miracema do Tocantins, com 10 animais da raça nelore, avaliando o efeito do clima 

sobre os animais, destacando a temperatura retal como um parâmetro fisiológico 

que ocasiona o estresse térmico. O trabalho foi embasado pelo teste de RHOAD 

(prova Ibéria), sendo que o mesmo foi idealizado para bovinos, determinando o 

quanto a temperatura retal dos animais excede a 38,33°c. 

Toma-se a temperatura retal às 10 e às 15:00 horas repetindo-se o 

procedimento por três dias. Obtêm-se uma temperatura retal média (Tr) final de 

cada animal, ou grupo de animais, a qual é utilizada na seguinte fórmula:  

CTC = 100 - [18 (Tr - 38,33)] 

O resultado é expresso como uma porcentagem da eficiência em manter a 

temperatura retal em 38,33ºC. Quanto mais elevado o coeficiente, maior grau de 

tolerância.  

 

Resultados e Discussão 

O clima atua diretamente sobre os animais domésticos, principalmente 

através de seus agentes. A temperatura é neste aspecto, o componente do clima 

de maior importância porque exerce ação acentuada sobre as duas classes que 
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encerram maior número de espécies domésticas, mamíferos e aves. Assim no 

trabalho em campo foi coletado dados dos três dias em relação a temperatura retal 

das 10 vacas, sendo que a CTC média total, variou para cada animal, onde a vaca 

coração 

 

Gráfico 1: CTC média total 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que a média final das vacas, avaliando os 3 dias e os dois 

horários, não apresentou dados distantes dos 100%, ou seja, os animais 

conseguem manter a temperatura corporal dentro dos 38,33°c, tendo assim um 

animal adaptado ao clima, proporcionando um conforto térmico e aumento na 

produção. Sendo que a menor porcentagem foi da vaca Coração com 80,38% e 

maior foi da vaca Brancona 98,92%, tendo uma diferença em relação a adaptação, 

podendo assim auxiliar o produtor na hora da escolha do animal. 

Quando um animal é submetido a um ambiente com temperatura mais baixa 

que a temperatura corporal, ocorre dissipação de calor do seu corpo para o 

ambiente, processo normal que tende ao equilíbrio. Se houvesse continuação 

nesse processo, a temperatura corporal decresceria e o animal entraria em 

hipotermia, que poderia culminar com sua morte. No entanto, ocorrem 

compensações fisiológicas, isto é, o animal homeotermo (ou homeotérmico) 
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aumenta sua produção de calor e reduz as perdas para o ambiente, mantendo 

controlada a sua temperatura interna (BAÊTA; SOUZA, 1997). 

 

Gráfico 2: CTC média dia 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 2, traz média de cada dia, podendo assim perceber que no 2° dia as 

vacas estiveram mais próximo da temperatura ideal, de 38.33°c, isso se dá pelo 

clima agradável, que não força os animais a gastarem energia para equilibrar a 

temperatura interna. 

De acordo com Baccari Júnior (1998), a zona de termoneutralidade é uma 

faixa de temperatura ambiente efetiva na qual o animal não sofre estresse pelo frio 

ou pelo calor. Dentro da zona de termoneutralidade, o custo fisiológico é mínimo, a 

retenção de energia da dieta é máxima, a temperatura corporal e o apetite são 

normais e a produção é ótima. 
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Os bovinos podem ajustar-se ao ambiente térmico alterando seu 

comportamento no que se refere a suas atividades físicas, postura corporal e busca 

por sombra. Em ambientes quentes, os bovinos tendem a assumir uma postura de 

relaxamento e minimizar as atividades físicas, reduzindo ou cessando algumas 

atividades que podem ter como consequência a redução do consumo de alimentos 

e a manifestação de estro, por exemplo.  

Contudo percebeu-se que na propriedade onde foi realizado o trabalho, os 

animais estão bem adaptados ao clima daquela região, tendo pouco estresse 

térmico, ocasionando assim em um bem-estar para os mesmos e a maximização 

da produção, proporcionando ao produtor uma lucratividade em relação ao negócio 

agropecuário. 
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Critérios de Seleção e Características Reprodutivas em Bovinos 

de Corte 

 

                                                                     Lukas Ferreira Vilanova76 
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Resumo 

Com o avanço tecnológico da pecuária brasileira, veio à necessidade do produtor 
de se atualizar e buscar novas formas de melhorar as características de interesse 
econômico dentro do seu sistema de produção. O melhoramento genético pode ser 
considerado a principal forma que o produtor encontra para melhorar essas 
características buscando conhecer os critérios de seleção de acordo com a 
finalidade de sua produção, com o principal objetivo de alterar características e 
descartar as que são consideradas indesejáveis no rebanho. Utilizar características 
reprodutivas como critérios de seleção, pode ser uma alternativa interessante na 
criação de bovinos de corte, pois a eficiência reprodutiva dos rebanhos é um dos 
fatores mais importantes na determinação da eficiência biológica e econômica dos 
sistemas de produção de carne bovina. Com isso, o objetivo desse trabalho é 
discorrer sobre as características reprodutivas e critérios de seleção em bovinos de 
corte, citando quais características podem trazer melhor resultado para o produtor, 
onde após a realização deste resumo expandido, concluímos que a característica 
de perímetro escrotal pode ser a mais interessante a ser usada como critério de 
seleção por apresentar uma herdabilidade relativamente alta.  

Palavras chave: Herdabilidade. Precocidade. Importância econômica. 

 

Introdução 

O melhoramento genético animal é a atividade envolvida no processo 

contínuo de criação, seleção e reprodução de animais domésticos, e tem como 
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objetivo básico alterar as características dos animais produzidos na geração 

seguinte, na direção desejada pelo homem (BARBOSA 1997). Existem meios para 

se obter o melhoramento animal, através do melhoramento do ambiente, por 

mudanças nas formas de manejo tanto nutricional como sanitário e reprodutivo, e 

por acasalamento e seleção. 

A seleção é a escolha dos pais que produzirão a próxima geração e a 

determinação do número de filhos que cada pai deixará. E para fazer a seleção, 

utilizam-se critérios de seleção, para escolher as características com base nas 

quais os animais são escolhidos buscando então atingir-se o objetivo da seleção 

(ALENCAR M.M 2002).  

Levando em consideração que o melhoramento genético voltado para gado 

de corte pode ser um investimento de longo prazo, e pode apresentar custos 

elevados, deve-se atentar para a escolha correta das características mais rentáveis 

para a sua produção. Características de herdabilidade alta tem maior resposta à 

seleção, ou seja, o esforço para se chegar ao objetivo de desempenho é menor do 

que as características de herdabilidade mais baixa, porém isso não é motivo para 

que essas características não sejam selecionadas, tudo vai depender da 

rentabilidade e importância econômica do objetivo de seleção.  

Características reprodutivas como, idade ao primeiro parto que está 

diretamente relacionada com a velocidade de crescimento da fêmea, perímetro 

escrotal, e intervalo entre partos podem ser utilizados como critérios de seleção, 

porém, a herdabilidade de idade ao primeiro parto é considerada relativamente 

baixa. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre o melhoramento 

genético de algumas características reprodutivas e seus critérios de seleção em 

bovinos de corte. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi realizado a partir da leitura e estudo em literaturas e artigos 

científicos de diferentes autores e anos, todos com temas voltados ao objetivo deste 

trabalho, que é discorrer sobre critérios de seleção e características reprodutivas 

em bovinos de corte.  
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Resultados e discussão 

 

O que é critério de seleção 

O critério de seleção é a escolha do meio utilizado para atingir o objetivo de 

seleção, e na definição do objetivo de seleção leva-se em consideração problemas 

de natureza econômica, e procura-se melhorar aquilo que afeta o desempenho 

econômico do sistema, e a genética é o meio de atingir o objetivo de seleção 

(ALENCAR M.M 2002).  

Fatores importantes que compõem o sistema de produção, e que influenciam 

na seleção de determinadas características, são o ambiente, o manejo reprodutivo, 

nutricional e sanitário e a infraestrutura. Do ponto de vista econômico, na criação 

de bovinos de corte, a eficiência reprodutiva é a característica mais importante. 

Características reprodutivas 

 Intervalo entre partos 

Essa característica possui herdabilidade baixa (MERCADANTE et al., 2000; 

PEREIRA et al., 2000), é uma característica usada para avaliar a eficiência 

reprodutiva de vacas, porém existem intuitos de que ela possa ser substituída pelo 

número de dias para o parto, que permite identificar as vacas emprenham mais 

cedo na estação de monta.  

 Período de gestação  

O Período de Gestação impõe reflexos econômicos na pecuária, por se 

relacionar com o peso do bezerro ao nascer e com a prevalência de parto distócico. 

Os períodos de gestação mais curtos possibilitam que as fêmeas bovinas consigam 

o máximo de sua eficiência, que é parir um bezerro por ano e ter período de 

descanso entre um parto e o início da próxima gestação de 60 dias (ROCHA et al., 

2005; LÔBO et al., 2008). 

 Idade ao primeiro parto 
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Essa é a característica reprodutiva medida nas fêmeas mais utilizadas na 

avaliação de precocidade sexual em bovinos de corte. Ela é obtida pela diferença 

entre a data do primeiro parto e a data de nascimento da fêmea, que nos rebanhos 

comerciais brasileiros fica em torno de 35 á 47 meses (AZEVÊDO et al., 2006; 

GUNSKI et al., 2001).  

A idade ao primeiro parto é altamente dependente da nutrição, pois quando 

ela é inadequada, as vacas usam suas reservas corporais, afetando diretamente 

sua eficiência reprodutiva. A herdabilidade para essa característica está entre 0,08-

0,21 (AZEVÊDO et al., 2006; PEREIRA et al., 2000). 

 Perímetro escrotal 

Essa característica possui uma herdabilidade de moderada a alta, e é 

correlacionada com o ganho de peso, com as características reprodutivas das 

fêmeas e dos machos. Em muitos programas de melhoramento genético em 

nelores, o perímetro escrotal tem sido medido na desmama, ao ano e sobreano 

(ALENCAR et al., 1993; LÔBO et al.,1995).  

É importante ressaltar que essa característica não traz nenhum benefício 

direto, porém, ela está geneticamente correlacionada com várias outras 

características reprodutivas de machos e fêmeas além de apresentar herdabilidade 

relativamente alta e ser de fácil mensuração e baixo custo. 

Vários autores encontraram para a característica perímetro escrotal em 

touros da raça Nelore valore de herdabilidade alta que variaram de 0,42 a 0,52 

(GARNERO et al. 2002, Dias et al 2003, ELER et al 2003; SILVA et al 2006). 

Características de alta herdabilidade a resposta a seleção é mais rápida, ou seja 

sofre pouco influência do meio ambiente. 

 

Conclusões 

A característica reprodutiva de perímetro escrotal, é um critério de seleção 

que além de possuir uma herdabilidade considerada alta, também é de fácil 

mensuração e baixo custo por isso pode ser utilizada como critério de seleção, 

porém as outras características também podem ser usadas, a escolha de qual é 

mais viável a ser utilizada vai depender do objetivo da seleção. 
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do capim Andropogon gayanus cv. Planaltina no município de 

Palmas – TO 
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Resumo  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da calagem e adubação fosfatada na 
produtividade inicial do capim Andropogon gayanus cv. Planaltina. Utilizou-se um 
delineamento inteiramente casualizado, composto por cinco tratamentos e quatro 
repetições. Sendo os seguintes tratamentos: T1: testemunha, T2: elevação da 
saturação por bases para 60% + zero fósforo, T3: elevação do teor de Ca e Mg + 
zero de fósforo T4: elevação da saturação por bases para 60% + 50 kg ha-1 de 
fósforo, T5: elevação do teor de Ca e Mg + 50 kg ha-1 de fósforo. Houve efeito 
significativo na produtividade inicial de matéria seca onde aplicou-se calcário e 
fósforo. Contudo, ao comparar os diferentes métodos de calagem, de forma isolada, 
não se obteve efeito significativo. Embora adaptado a solos de baixa fertilidade, o 
capim Andropogon gayanus cv. Planaltina responde bem à calagem e à aplicação 
de fósforo.  

Palavras-chaves: Cerrado. Calcário. Fósforo. 

 

Introdução 

No Brasil, a principal fonte de forragem para alimentação de bovinos é a 

pastagem. Quando essa pastagem é estabelecida em um ambiente favorável, de 

boa fertilidade, consegue expressar alta qualidade nutricional, chegando a atender 

boa parte das exigências nutricionais desses animais.  

Na região do cerrado predominam solos ácidos, e de baixa fertilidade 

química, o que acaba limitando uma boa produção de forragem.  Grande parte dos 

solos do cerrado são oriundos de rochas pobres em alguns nutrientes (Ca, Mg, P e 

K), apresentando toxidez por alumínio (Al > 1,0 cmol kg-¹) e presença de acidez 

(SILVA, 2005). 

                                                           
79 Alunos do Curso de Zootecnia da Instituição UniCatólica; E-mail: 

joaolucaszootecnia@gmail.com; polianaramoszootecnista@gmail.com;  
vinicius.quintanilha@a.catolica-to.edu.br;  alex.nunes@a.catolica-to.edu.br 
80 Professor do curso de Zootecnia da Instituição UniCatólica; E-mail: marcelo.cunha@catolica-

to.edu.br 

mailto:joaolucaszootecnia@gmail.com
mailto:polianaramoszootecnista@gmail.com
mailto:vinicius.quintanilha@a.catolica-to.edu.br


 

 

2
2
9

 

Segundo Marta Júnior (2007), a calagem pode reduzir ou neutralizar o 

alumínio do solo e favorece cálcio e magnésio para a plantas, aumentando, 

também, a capacidade de troca de cátions efetiva e a disponibilidade de fósforo e 

de outros nutrientes. O fósforo desempenha papel importante no aumento no 

volume do sistema radicular, como também pode influenciar a produção de matéria 

seca da forragem. 

Nos solos do cerrado umas das forrageiras predominantes é o capim 

Andropogon; Devido ser um capim pouco exigente em fertilidade, tem se adaptado 

bem à região, apresentando um bom potencial para produção de matéria seca. 

Pouco se vê, ou de forma muito tímida, estudos envolvendo essa forrageira sobre 

seu potencial de produção. 

Diante de tais características promissoras dessa forrageira, objetivou-se com 

este trabalho avaliar o efeito da calagem e da adubação fosfatada na produtividade 

inicial do capim Andropogon gayanus cv. Planaltina no município de Palmas – TO. 

 

Metodologia  

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação (estufa), na área 

experimental do Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica, campus 

de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada no município de Palmas – TO, 

referenciada pelas coordenadas geográficas 48°17'31.67"W e 10°17'02.57"S. A 

altitude aproximada é de 230 metros.  

O presente trabalho iniciou-se com a coleta e análise do solo para 

enchimento dos vasos. O solo foi coletado em uma propriedade privada situada no 

município de Pedro Afonso – TO, simulando o solo tocantinense. O resultado da 

análise do solo usado está na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultado da análise química do solo utilizado nos vasos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Utilizaram-se vinte vasos (em formato de cone cortado), apresentando as 

seguintes dimensões: 30 cm de diâmetro superior, 18 cm de altura e 24 cm de 

diâmetro inferior.  

pH  Argila  M.O.  P (meh)  K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al CTC V M 

CaCl2 % g.dm-3 mg.dm-3 cmolc dm-3 % 

4,21 13,30 10,67 1,31 0,03 0,09 0,02 0,72 4,10 4,24 3,30 83,72 
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Os tratamentos foram organizados, em um Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quatro repetições. Os cinco 

tratamentos foram os seguintes: 1) zero calcário + zero fósforo (testemunha); 2) 

elevação da saturação de bases para 60% + zero fósforo; 3) elevação de cálcio e 

magnésio + zero fósforo; 4) elevação da saturação de bases para 60% + 50 kg ha-

1 de fósforo; 5) elevação de cálcio e magnésio + 50 kg ha-1 de fósforo.  

Todos os tratamentos receberam 50 kg ha-1 de cloreto de potássio. Para os 

tratamentos 3 e 5, a recomendação de calagem foi de 1,89 t ha-1 e para os 

tratamentos 2 e 4 foi de 2,40 t ha-1.   

As adubações fosfatada e potássica foram realizadas em 13 de fevereiro de 

2019 (95 dias após a calagem), as adubações foram incorporadas com 

aproximadamente, cinco centímetros de profundidade do solo em cada vaso. Logo 

em seguida, foi realizado o semeio do capim Andropogon gayanus cv. Planaltina. 

Após a emergência do capim, efetuou-se o raleio (desbaste), deixando, em cada 

vaso, apenas as quatro melhores plantas.  

A primeira colheita foi realizada em 25 de março de 2019 (42 dias após 

plantio). Na sequência, aplicou-se em cada vaso ureia diluída em água na dose 

equivalente de 50 kg ha-1 de N. 

Na sequência, os materiais coletados foram armazenados em sacos de 

papel (devidamente identificados) e, levados à estufa de circulação forçada de ar à 

65º C, por 72 horas, para determinação de matéria seca.  

Seguindo os mesmos procedimentos de colheita, realizou-se o segundo 

corte em 25 de abril (30 dias após primeiro corte) e o terceiro em 11 de junho (47 

dias após o segundo corte). No entanto, não foi realizada adubação de cobertura 

nestes tratamentos. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância por meio do 

programa estatístico SISVAR 5.6 (2006).  

 

Resultados e Discussão  

Os resultados da produtividade inicial (kg ha-1 de MS) do capim Andropogon 

gayanus cv. Planaltina, sob efeito de calagem e adubação fosfatada, em três cortes, 

estão representados na figura 1.  

Observa-se na figura 1, que os tratamentos que apresentaram maior 

produtividade em MS, foram os tratamentos com calagem + adubação de fósforo. 

Os tratamentos, quando comparados entre si, nota-se que há uma diferença, 

relativamente baixa, em sua produção, não apresentando efeito significativo. 
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Ao comparar os tratamentos que receberam apenas calagem, observa-se 

que o tratamento que utilizou o método de elevação da saturação por base a 60% 

(2,40 t ha-1 de calcário), obteve maior produção de MS, quando comparado ao que 

utilizou o de elevação do cálcio e magnésio (1,89 t ha-1 de calcário). Porém, quando 

analisados estatisticamente (P<0,05), não se observa diferença significativa, até 

mesmo quando comparados com a testemunha. Segundo Salinas & Saif (1989), o 

capim Andropogon é uma forrageira bem adaptada ao clima do cerrado, cujos 

níveis de Ca e Mg trocáveis e o pH do solo, mesmo quando na ausência da 

calagem, ficam adequados para o crescimento normal da gramínea.  

 

Figura 1. Produção inicial acumulada de matéria seca do capim Andropogon 
gayanus cv. Planaltina, sob efeito de calagem com elevação da saturação por base 
para 60% (V60%), elevação do cálcio e magnésio (Ca&Mg) e adubação fosfatada 
(50 kg ha-1). Testemunha representa tratamento sem calagem e sem adubação. 

 

 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho et al. (1994), que 

avaliando as respostas dos capins Andropogon gayanus e Setária sphacelata a 

doses de calcário e de adubação fosfatada (superfosfato simples), ambos em fase 

de estabelecimento, observaram que a calagem não apresentou efeito significativo 

sobre a produção de MS dos mesmos, como também não afetou suas respostas à 

aplicação das doses de fosfato. De acordo com Couto et al. (1985), tal resultado 

pode ser atribuído ao efeito residual de calagem realizada antes de iniciar o 

experimento. O pH e os níveis de Ca e Mg trocáveis aumentaram, e os níveis de Al 

trocável diminuíram com doses crescentes de calcário. 
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Os resultados obtidos através do método de calagem de elevação de 

saturação por base a 60% foram superiores em produção de MS, tanto nos 

tratamentos onde aplicou-se apenas calagem, como também quando aplicou-se 

fósforo. Atualmente, nos solos do cerrado, esse é o método mais utilizado, pois tem 

apresentado maior eficiência. 

 

Conclusão 

O capim Andropogon gayanus cv. Planaltina, em sua produtividade inicial 

(kg ha-1 de MS), responde bem à calagem e à adubação fosfatada. Houve efeito 

significativo quando a calagem foi associada ao fósforo. O tratamento que obteve 

os melhores resultados foi o de elevação da saturação por base a 60% + 50 kg-1 de 

fósforo. Quando avaliados de forma isolada, os dois diferentes métodos de calagem 

não apresentaram efeito significativo. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil dos consumidores de peixes, que a cada 
ano vem crescendo a procura do mesmo, no qual é um dos setores que vem 
destacando-se dentro do Estado do Tocantins. Para identificar o perfil dos 
consumidores, realizou-se uma pesquisa on-line, utilizando-se os meios 
tecnológicos. Dados sobre a profissão do entrevistado, frequência com que 
consome peixe, aprecia de escama ou de couro, forma de preparo, benefícios que 
a carne pode proporcionar em relação à qualidade de vida, qual peixe que mais 
consome e aprecia, foram avaliados. O estudo resultou na entrevista de 61 
pessoas. Sendo que 50.82% são estudantes; 59.02% Unicatólica; 36% consomem 
peixe uma vez por semana; 66% gostam de espécies de escama; cerca de 83%, 
responderam que preferem consumir em casa. A pesquisa permitiu identificar o 
perfil desses consumidores, resultando em uma diversidade de opiniões sobre a 
carne de peixe. No entanto, o consumo de peixes, juntamente com o setor da 
piscicultura e aquicultura tende a crescer a cada ano, colocando o Brasil em um 
papel de destaque no agronegócio. 
Palavras-chave: Piscicultura. Consumidores. Agronegócio. 
 

Introdução 

Desde a década de 1960 a agricultura brasileira passou por grandes 

transformações, tendo políticas públicas que ajudaram na construção de um 
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ambiente institucional que favorecesse à inovação e à adaptação de conhecimento 

e de tecnologia (Vieira Filho e Fishlow, 2017). 

A pesca é a atividade que se baseia na retirada de recursos pesqueiros do 

ambiente natural, e a aquicultura é o cultivo, normalmente em um espaço confinado 

e controlado, de organismos aquáticos, tais como peixes, crustáceos, moluscos, 

algas, répteis e qualquer outra forma de vida aquática de interesse econômico 

produtivo. Assim a atividade produtiva si divide em diversas modalidades, tendo a 

piscicultura (criação de peixes), carnicicultura (camarões), ranicultura (rãs), 

malacocultura (moluscos, ostras e mexilhões), algicultura (algas) e outras espécies 

com baixa procura comercial, como a quelonicultura (tartarugas e tracajás) e a 

criação de jacarés (Schulter et al., 2017). 

Segundo a Embrapa (2016), as espécies mais comuns produzidas no país, 

por região, são: tambaqui, pirarucu e pirapitinga na região Norte; tilápia e camarão 

marinho no Nordeste; tambaqui, pacu e pintado no Centro-Oeste; e carpa, tilápia, 

jundiá, ostra e mexilhão na região Sul.  

O objetivo do presente estudo baseia-se na identificação no perfil do 

consumidor de peixe, avaliando o consumo, preferência, forma de preparo, preço, 

podendo assim traçar um levantamento parcial sobre esse setor da agropecuária 

no meio popular. 

 

Material e Métodos 

O levantamento dos dados foi realizado por meio de um formulário on-line 

elaborado em Google Formulário® e encaminhado via WhatsApp®, através dos 

acadêmicos do Centro Universitário Católica do Tocantins e demais localidades. 

As perguntas foram bem diversas, como por exemplo, qual a profissão do 

entrevistado, instituição, qual curso, período está cursando, com qual frequência 

consome peixe, prefere de escama ou de couro, qual forma de preparo mais 

aprecia, tem conhecimento sobre os benefícios que a carne de peixe pode 

proporcionar, em relação à qualidade de vida, qual carne você mais consome, qual 

dos peixes mais consome e aprecia, qual tipo de corte prefere comprar, qual valor 

acha justo pagar pelo kg de peixe, qual local consome mais peixe, consumiria mais 

peixe se existissem pratos prontos de rápido preparo a base de peixe. 
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Foi realizada uma análise estatística descritiva dos dados para identificação 

do perfil dos participantes entrevistados. 

 

Resultados e Discussão 

A pesquisa resultou em 61 entrevistados, sendo que em relação a profissão, 

50.82% (31/61) são estudantes, 6.56% (4/61) são engenheiro ambiental, 6.56% 

(4/61) são Zootecnistas, 3.28% (2/61) são engenheiro civil, 3.28% (2/61) pedagogo, 

1.64% (1/61)  administradora, 1.64% (1/61)  arquiteta, 1.64% (1/61)  assistente 

jurídico, 1.64% (1/61) auxiliar administrativo, 1.64% (1/61) CEO, 1.64% (1/61) 

engenheiro ambiental, 1.64% (1/61) escrevente registral, 1.64% (1/61) estagiário, 

1.64% (1/61) funcionária pública, 1.64% (1/61) médico veterinário, 1.64% (1/61) 

operadora de telemarketing, 1.64% (1/61) pecuarista, 1.64% (1/61) recepcionista, 

1.64% (1/61) regente coral, 1.64% (1/61) repositor, 1.64% (1/61) secretária, 1.64% 

(1/61) vendedor, 1.64% (1/61) vidraceiro. 

Apesar do relevante número de entrevistados, a porcentagem em relação à 

instituição que estuda, variou muito, sendo que 59.02% (36/61) Unicatólica, 8.20% 

(5/61) UFT, 3.28% (2/61) Unirg, 3.28% (2/61) Ruraltins, 1.64% (1/61) Adapec, 

1.64% (1/61) Agrofort, 1.64% (1/61) Boutique de Peixe, 1.64% (1/61) FL Vidros, 

1.64% (1/61) FZ Cana brava, 1.64% (1/61) IFTO, 1.64% (1/61) Gol, 1.64% (1/61) 

Naturatins, 1.64% (1/61) Nipponflex, 1.64% (1/61) Ótica Rissis, 1.64% (1/61) Sani 

Dents Clínica Odontológica, 1.64% (1/61) Seagro, 1.64% (1/61) Studio Ayala, Tel. 

Centro de contato, 1.64% (1/61) Unitins, 1.64% (1/61) UPF.   

 Em relação a frequência que consome o peixe, identificou-se que 36% 

consome uma vez por semana, 31% raramente, 26% uma vez ao mês, 3% três 

vezes por semana, 2% umas três vezes ao mês e 2% de dois a quatro vezes ao 

mês. Quanto a preferência de tipo de peixe, 66% gostam de espécies de escama 

e 34% de couro. Sendo que, 39% aprecia frito, 31% cozido e 30% assado. 

Outro dado importante da pesquisa, é em relação ao conhecimento dos 

consumidores sobre os benefícios que a carne de peixe pode proporcionar, no que 

se refere à qualidade de vida, sendo que 85% disseram que conhecem e apenas 

15% não.  

Entre os entrevistados, a carne bovina é a mais consumida, representando 

74%, seguida pela carne de frango 21%, carne de peixe 3% e por último a carne 
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suína 2%. Em relação ao peixe que mais consome e aprecia, o tambaqui e a tilápia 

foram os primeiros do ranking com 19,67% cada um, seguidos pela caranha com 

18.03%, pintado 8.20%, não tem preferência 6.56%, surubim 6.56%, tucunaré 

4.92%, pirarucu 3.28%, bacalhau 1.64%, 1.64% cará, 1.64% dourado, 1.64% piaba, 

1.64% piau, 1.64% robalo, 1.64% salmão, 1.64% traíra. 

No que tange ao tipo de corte para compra, 48% prefere o peixe inteiro, 36% 

peixe tratado, 13% apenas o filé, 3% peixe vivo. Em relação ao valor que acha justo 

pagar pelo kg do peixe, 21.31% querem pagar R$10,00/kg, 19.67% por R$15,00/kg, 

18.03% não opinaram no preço, 9.84% por R$20,00/kg, 9.84% por R$12,00/kg, 

6.56% por R$8,00/kg, 4.92% por R$5,00/kg, 3.28% por R$9,00/kg, 3.28% por 

13,00/kg, 1.64% por R$2,50/kg, 1.64% por R$25,00/kg. 

Quanto ao local onde consomem o peixe, a maioria dos entrevistados, cerca 

de 83%, responderam que preferem em casa, 15% em restaurante e 2% em bar. 

Em relação ao consumo de mais peixes se existissem pratos prontos e de rápido 

preparo, 85% responderam que consumiria com maior frequência e 15% disseram 

que não. 

Segundo PEIXE BR (2019) o Brasil produziu 722.560 toneladas de peixes 

de cultivo em 2018, com crescimento de 4,5% sobre as 691.700 toneladas do ano 

anterior. Esses resultados foram impactados por diversos fatores, ocorridas no ano 

passado, sendo que o demorado processo de regulamentação dos piscicultores 

manteve-se no centro das atenções. 

Assim o consumo de peixes, juntamente com o setor da piscicultura e 

aquicultura tende a crescer a cada ano. De acordo com a FAO (2016), para o ano 

de 2050, estima-se que a população mundial seja de 9 bilhões de pessoas e, para 

alimentar este crescente número de indivíduos, a produção anual de carnes deverá 

aumentar em mais de 200 milhões de toneladas, até alcançar os 470 milhões. 

 

Conclusão 

O presente estudo possibilitou identificar parte do perfil dos consumidores 

de peixe, através de um questionário, com perguntas objetivas e sucintas. 

A pesquisa futuramente deve se expandir em relação ao número de entrevistados, 

tendo um perfil mais representativo dos consumidores, contribuindo para um maior 

detalhadamento dos participantes.  
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Resumo 

Dentre os assuntos relacionados à melhoria do crescimento e desenvolvimento de 
uma atividade agropecuária, o melhoramento genético é uma das mais delicadas e 
que requer bastante atenção. Para que a ovinocultura no Brasil possa ser bem 
desenvolvida como um todo, são necessárias a seleção de genótipos apropriados 
aos diferentes animais e ambientes encontrados no pais. Com o intuito de 
aperfeiçoar e melhorar a capacidade de produção dos mesmos, as ferramentas 
básicas do melhoramento genético são a seleção e os métodos de acasalamento. 
Neste trabalho serão apresentadas algumas citações e definições de extrema 
importância do melhoramento genético, a importância e a praticidade da 
escrituração zootécnica nesse meio, e com elas, serão discutidas maneiras de 
como sua contribuição e de suma importância para o crescimento da ovinocultura. 

Palavras-chave: Seleção. Acasalamento. Produção. 

 

Introdução 

A exploração da caprinovinocultura de corte no Brasil, nos últimos anos, vem 

passando por um processo de transformação nos seus diferentes aspectos de 

produção. Isto pode ser observado, de forma mais nítida, nos diversos 

empreendimentos implantados em diferentes regiões do País. Esses 

empreendimentos passaram a adotar novas tecnologias e a serem explorados por 

criadores com uma visão empresarial voltada para a produção de carne que tivesse 
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aceitação em um mercado mais exigente. Isto deu início a um processo de 

transformação na atividade, possibilitando este segmento ser também uma 

atividade geradora de renda e emprego, entretanto, é ainda baixa a produtividade 

dos rebanhos produtores de carne caprina e ovina existente no Brasil (SOUZA et 

al, 2006). 

A produção de ovinos e caprinos no país é explorada para diversas 

finalidades, como a produção de leite, carne, pele e lã, de acordo com as aptidões 

de raças e regiões. Para um melhor desempenho dos animais, o melhoramento 

genético é uma grande alternativa, pois desta forma ocorre o aperfeiçoamento da 

capacidade de produção dos animais que apresentam interesse econômico para o 

homem em um dado ambiente (LÔBO et al, 2011). 

As características a serem incluídas no melhoramento genético devem estar 

diretamente relacionadas para o retorno econômico do ovinocultor, e a escolha de 

um critério de seleção, está em função do objetivo de sua seleção. 

O método de acasalamento é outro sistema adotado para o melhoramento 

genético, este método consiste na escolha dos animais que melhor convém, são 

analisados o número de ovelhas no rebanho e o objetivo da criação, para assim ser 

feito o cruzamento que chegue na característica desejada para qual for a finalidade 

(LÔBO et al, 2005). O objetivo deste trabalho é apresentar estratégias voltadas ao 

melhoramento que resolvam os desafios encontrados no setor da ovinocultura e 

caprinocultura, estas são geralmente ferramentas formalizadas em programas. 

 

Metodologia 

Com base em literaturas bibliográficas foram coletadas informações sobre o 

melhoramento genético em ovinos e caprinos, assim foram selecionados trabalhos 

que se mostraram eficiente em retratar o assunto em questão. 

 

Resultados e Discussão  

O melhoramento genético é uma ótima alternativa que deve ser levada em 

conta, quando a finalidade é aperfeiçoar a capacidade de produção dos animais 
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que apresentam interesse econômico para o homem em um dado ambiente, para 

se atingir a característica desejável para tal finalidade há duas ferramentas básicas: 

a seleção de progenitores e os métodos de acasalamento (LÔBO et al, 2005).   

Para realizar a seleção, é fundamental a existência de um grande número 

de animais para os quais sejam disponíveis dados de avaliação do fenótipo. Há 

uma carência de informações produtivas e estudos na ovinocultura brasileira, por 

isso é necessário que para esse setor seja adotada uma escrituração zootécnica 

rigorosa, que consiste no conjunto de práticas relacionadas as anotações da 

propriedade rural que possui atividade de exploração animal e o mecanismo de 

descrição formal de toda a estrutura da propriedade, localização, acesso, área, 

relevo, clima, divisões, pastagens (nativas e cultivadas) benfeitoras, máquinas e 

equipamentos, funcionários, rebanho e  suas categorias, práticas de manejo geral, 

alimentar sanitário e reprodutivo, insumos e produtos e comercialização, anotações 

contábeis, etc (LÔBO e LÔBO, 2007). 

A partir da escrituração zootécnica é possível realizar avaliações genéticas, 

que são expressos na forma de Diferença Esperada Na Progênie (DEP), que deve 

ser usada para comparar a futura progênie de um animal, com a progênie de outros 

animais, da mesma raça (LÔBO, 2002).  

Características como: adequado desenvolvimento muscular, bom ganho de 

peso, boa capacidade de acabamento, adequado tamanho adulto, eficiente 

capacidade reprodutiva e precocidade sexual, são critérios de seleção avaliados 

para que se possa realizar o melhoramento genético em ovinos, essas 

características são as principais observadas, seja para qual for a finalidade, 

produção de carne, leite ou lã (LÔBO et al, 2005). 

Como já citado, os métodos de acasalamento é outra ferramenta para ser realizado 

o melhoramento genético: que são cruzamento e endogamia. Os produtos do 

cruzamento são conhecidos como mestiços, o cruzamento é feito para se obter 

superioridade da progênie em relação a média dos pais, e/ou reunir as 

características de dois animais, os trabalhos realizados nesta área se concentram 

na avaliação e conservação de raças, nos processos de seleção e nos 

cruzamentos. Já endogamia consiste na união de indivíduos parentes, que são 

geneticamente semelhantes, o resultado dessa união são indivíduos 

consanguíneos, o que permite “apurar” geneticamente os animais (LÔBO, 2002). 
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No melhoramento genético a ideia é apresentar uma combinação de alelos 

que se aproximam das raças lanadas do Sul e deslanadas do Nordeste, o que 

indica variabilidade genética e abre caminho para a possibilidade da criação de 

uma nova raça. Para isso é necessário o conhecimento das características de 

desempenho zootécnico do material genético disponível, com isso estudar 

possíveis características a serem utilizadas como critério de seleção em programas 

de melhoramento com a finalidade de obter animais com maior peso ao desmame 

visando menor período de terminação em confinamento ou a pasto (VARGAS, 

JUNIOR, 2011). 

O Brasil tem um grande potencial para produção de carne de ovinos e 

caprinos, porém entende-se que o país não consegue atender a demanda interna 

(LÔBO et al, 2011). 

O déficit entre a produção e a demanda da carne de cordeiro, faz com que 

importemos centenas de milhares de toneladas de produtos, é por condições 

naturais como essa, que o Brasil é um grande produtor de carne bovina, suína e de 

aves, como essa atividade ainda está pouco difundida no Brasil, a maioria da 

carne consumida é importada do Mercosul e outros países (VARGAS, 2011). 

 A procura da carne ovina vem aumentando rapidamente, tanto pelo sabor, 

maciez e qualidade, quanto pela demanda crescente por alimentos saudáveis. Seu 

valor nutritivo é resultado principalmente de sua riqueza em proteínas, minerais e 

vitaminas, possuindo uma boa digestibilidade. 

 

Conclusão 

Os ovinos e caprinos apresentam uma grande capacidade produtiva e 

reprodutiva, o melhoramento genético e uma grande chave para que a ovinocultura 

e caprinocultura seja impulsionada, com métodos de seleção que auxiliam os 

produtores a terem animais cada vez melhores. Para que esse setor seja 

impulsionado e necessário seguir a risca os programas de melhoramento para se 

obter bons resultados visando o lucro da produção.  
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Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros Voltado para 

Reprodução 
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Resumo 

A presente revisão bibliográfica teve como objetivo avaliar as características 
reprodutivas usadas como critérios de seleção de bovinos leiteiros para um 
programa de melhoramento genético voltado para área de reprodução. As 
características reprodutivas, de modo geral, se apresentam com baixa 
herdabilidade, como consequência teremos uma resposta lenta a seleção. Pode 
acontecer uma melhora nesses índices de eficiência reprodutiva mais rapidamente 
quando as condições ambientais são favoráveis, dessa forma iremos verificar dois 
parâmetros genéticos ligados com a reprodução que são eles: IPP- Idade ao 
primeiro parto, onde quanto menor for a IPP, mais rápido o animal deixara a fase 
recria, e a IEP- Intervalo entre partos, essa é uma característica bastante 
influenciada pelo o ambiente. 

Palavras-chaves: Melhoramento. Eficiência. Reprodução. 
 

Introdução 
 

O Brasil atualmente tem adotado vários sistemas de produção de leite, 

buscando maximizar e potencializar a produção. Pensando nesse quesito de 

produção, a reprodução é um fator determinante para a atividade, pois a 

capacidade de cada animal de produção de leite depende da sua herdabilidade de 

emprenhar. A eficiência reprodutiva do rebanho depende de um manejo adequado 

não só das vacas do plantel, mais também das pessoas ligadas a atividade tendo 

um cuidado especial na hora da ordenha, uma ótima higienização e cuidados em 

geral do rebanho, além de uma alimentação adequada e balanceada. 
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Em diversos programas de melhoramento genético de bovinos leiteiros, é de 

normalidade inclui parâmetros e características tanto de produção como de 

reprodução. Em relação a reprodução a idade ao primeiro parto (IPP), e o intervalo 

entre partos (IEP), são as características usadas com mais frequência, devido 

apresentarem resultados diretos sobre a eficiência dentro do sistema de produção, 

além de serem características de fácil mensuração, o que facilita a coleta de dados 

e a utilização dos mesmo em programas de melhoramento genético (GAMA; 

TONHATI, 2011). 

A baixa eficiência na reprodução pode acarretar prejuízos a propriedade pelo 

fato de reduzir o número de crias para reposição ou para a comercialização, além 

de reduzir progresso genético do plantel, aumentando o intervalo entre as lactações 

(LIMA et al., 2009), diminuindo o retorno dos valores investidos. 

Dessa forma percebemos que melhorar um rebanho de bovinos leiteiros, é 

selecionar os melhores animais que serão mantidos na propriedade para se 

reproduzirem, e consequentemente produzir animais com alto valor genético. Como 

o brasil possui uma grande variedade climática, muitos produtores encontram 

dificuldade em executar seus sistemas de produção e consequentemente seu 

programa de melhoramento genético. 

Ao perceber que uma diminuição no peso no primeiro parto pode provocar 

uma diminuição no potencial de produção na primeira lactação, e quando nos 

referimos as primíparas elas se apresentam com uma capacidade de consumo 

alimentar inferior e apresentam geralmente um menor desenvolvimento mamário 

(SANTOS; DASMACENO; KAZAMA, 2010). 

Portanto é suma importância ressaltar a influência do clima tropical e 

subtropical na eficiência reprodutivas dos animais, pois pode ocasionar um estresse 

térmico que é um dos principais fatores ambientais responsáveis pelo o declínio do 

desempenho produtivo e reprodutivo dos animais. Desta forma o objetivo desse 

trabalho foi avaliar as características reprodutivas como critérios de seleção de 

vacas leiteiras voltadas para reprodução. 

 

Metodologia 
 

A metodologia de pesquisa foram estudos bibliográficos, pois se baseia em 

material já publicados tais esses como; artigos e teses. 
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Resultados e Discursão 
 

A idade ao primeiro parto (IPP) é uma característica que tem alta correlação 

com a vida útil reprodutivas das vacas, desta forma as fêmeas que apresenta seu 

primeiro parto mais cedo, tendem a serem mais férteis e produzirem mais durante 

a sua vida reprodutiva (MARQUES, 2005). 

De acordo com Viégas (2010), se uma propriedade leiteira se aproxima de 

um índice de 24 meses para a característica de idade ao primeiro parto (IPP) se 

encontrara almejando o máximo de eficiência técnica, pois, não existe nenhuma 

barreira biológica na fêmea que impeça ela parir aos 24 meses de idade estando 

ela em um peso adequado. 

Santana Jr. et al. (2010) estimaram parâmetros genéticos para a idade ao 

primeiro parto (IPP) e avaliaram a tendência genética da idade ao primeiro parto 

para animais da raça Gir Leiteiro, a partir de dados de 7055 fêmeas de diversos 

rebanhos brasileiros. A média de idade ao primeiro parto foi de 43,08 ± 7,38 meses, 

e a herdabilidade para esta característica foi de 0,22. A tendência genética obtida 

na raça Gir Leiteira foi significativa (P < 0,01) e os resultados da avaliação 

mostraram ganho acumulado na idade ao primeiro parto de -0,3 mês ao longo de 

17 anos, sendo que o ganho por ano foi de -0,018 mês, mostrando que 

praticamente não houve progresso genético nessa característica no período 

estudado. 

Duarte e Bastos (2005) avaliaram informações a partir de 3177 registros de 

idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo entre partos (IEP) em um rebanho da raça 

Guzerá, onde encontraram idade média ao primeiro parto de 46 meses, e o 

intervalo entre partos médio foi de 407,18 dias. Os coeficientes de herdabilidade 

estimados foram 0,13 e 0,095 para idade ao primeiro parto e intervalo de partos, 

respectivamente, indicando pequena variação genética existente no rebanho para 

estas características. 

Azevêdo et al. (2006a) estimaram parâmetros genéticos para a idade ao 

primeiro parto e intervalo entre partos a partir de dados de 10069 fêmeas da raça 

Nelore nascidas entre 1971 e 2002, procedentes de rebanhos das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. As médias observadas para idade ao primeiro parto e intervalo 

entre partos foram 45,14 ± 10,83 meses e 465,55 ± 128,49 dias, respectivamente. 
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As estimativas de herdabilidade para idade ao primeiro parto e intervalo de partos 

foram 0,21 e 0,05, respectivamente, indicando que a idade ao primeiro parto pode 

ser incluída nos programas de seleção direta na referida raça. 

 McManus et al. (2008) analisaram 3344 registros de vacas da raça 

Holandesa entre 1993 e 2004 com o objetivo de estimar os parâmetros genéticos 

para idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo entre partos (IEP). As médias para 

idade ao primeiro parto e intervalo entre partos foram 1493,23 ± 690,69 dias e 

413,45 ± 94,58 dias, respectivamente. Os coeficientes de herdabilidade para idade 

ao primeiro parto e intervalo de partos foram 0,13 e 0,18, respectivamente. Perante 

os baixos coeficientes para herdabilidade para estes parâmetros reprodutivos 

avaliados, os autores relataram que se tratam de animais que não devem ser 

utilizados quando o objetivo é uma boa resposta para a seleção, e que para uma 

melhoria desses índices, um aprimoramento das práticas de manejo será mais 

vantajoso do que a seleção dentro da população estudada. 

 

Conclusões 

 

As herdabilidades encontradas na literatura sugerem que a IPP e produção 

de leite podem ser melhoradas por seleção direta, já a IEP como é bastante 

influenciada pelo o ambiente, ela irá responder de melhor forma as mudanças de 

manejo. Além disso o melhoramento genético deve ser acompanhado 

constantemente em buscas de melhoras continuas, devemos sempre estar atentos 

as necessidades de mudança de manejo, no ambiente, na nutrição, sanidade e 

sempre estar especializando a mão de obra. 

Desta forma a eficiência reprodutiva dos rebanhos devem ser consideradas 

pois pode se apresentar como uma ferramenta de sucesso comercial, portanto os 

parâmetros genéticos de idade ao primeiro parto e intervalos entre partos podem 

ser um ponto de referencia para o manejo reprodutivo do rebanho da propriedade, 

adaptando o manejo para uma melhor eficiência. 
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Parâmetros Genéticos e Índice de Seleção para Características 

de Desempenho em Suínos  
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Marco Augusto Costa Cayres Almeida1 

 

Resumo 

O melhoramento genético é uma ferramenta essencial na produção eficaz de 
animais que atenda às necessidades da população. Desta forma, a maioria dos 
programas de seleção otimiza a produção, selecionando animais a partir de 
características mensuráveis. Partindo desta premissa, o presente trabalho tem por 
objetivo, através de uma revisão de literatura, discorrer sobre os parâmetros 
genéticos e índices de seleção para características de desempenho em suínos.  

Palavras-chave: Herdabilidade. Melhoramento genético. Correlação. 

 

Introdução 

A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo e o Brasil é o 

quarto maior produtor e exportador (ABAPA, 2010). Desta forma, é necessário 

produzir animais com qualidade para a finalidade mais importante 

economicamente, que é a carne. Para tanto, é necessário identificar e selecionar 

os melhores animais que serão utilizados como reprodutores.  

O melhoramento genético de suínos no Brasil, iniciou-se na década de 70, 

com a importação de animais da Europa e América do Norte. Naquela época, a 

Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), criou as Estações de Testes 

de Reprodutores Suínos (ETRS), cujo objetivo era avaliar os machos através do 

teste de desempenho de suínos. A partir daí, começou o desenvolvimento do suíno 
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moderno, por exigência da população por um animal com menos gordura, unido a 

nutrição e cruzamento entre raças puras. Atualmente, graças aos programas de 

melhoramento genético e nutrição o suíno passou apresentar de 55 a 60% de carne 

magra e somente 1,0 a 1,5 centímetros de espessura de toucinho (FALLEIROS, et 

al. 2008). 

A parte genética é a base para o estabelecimento de programas de 

melhoramento e é o fator que limita a capacidade de resposta dos animais aos 

processos seletivos. É indispensável procurar compatibilizar a parte genética com 

as condições ambientes da exploração animal. O nível de produção é aspecto 

dependente da utilização racional dessas duas forças (PEREIRA, 2008). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é discorrer por meio de uma revisão 

de literatura sobre os parâmetros genéticos e índice de seleção para características 

de desempenho em suínos. 

 

Metodologia  

 

Através de uma busca por artigos sobre o tema, foi feito uma pesquisa com auxílio 

do Google Acadêmico, e escolhidos algumas publicações e livros com competência 

para descrever o assunto em questão. Para realizar a pesquisa foram utilizadas as 

seguintes palavras: melhoramento genético, parâmetro de seleção, e suínos.  

 

Resultados e Discussão 

 

A escolha dos indivíduos que serão usados como reprodutores deve admitir 

um critério de seleção, que corresponde com a finalidade do programa de 

melhoramento.  

De acordo com Lopes (2004), o ganho de peso diário ou a idade para se 

atingir o peso ao abate, são as características mais comuns para se avaliar a taxa 

de crescimento dos suínos, pois são de fácil medição e possuem média 

herdabilidade. O consumo diário de ração é uma característica de grande 

importância econômica, haja visto que, 70 a 80% do custo de produção de suínos 

é atribuído à alimentação dos animais, sendo que um dos aspectos a serem 

considerados no consumo de alimentos é o manejo de alimentação. Isto é, pode-
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se fornecer alimento adlibtum, ou restringi-lo. No entanto, na alimentação restrita o 

aumento de crescimento é consequência do aumento na taxa de conversão 

alimentar, o que significa que o animal está comendo pouco e ganhando muito 

peso. Por outro lado, na alimentação à vontade, o aumento da taxa de crescimento 

é resultado do aumento da ingestão de alimento, logo, não é favorável, pois o 

animal consome um alto volume de alimento e ganha pouco peso.  

Consoante à artigos antepostos, as características mais utilizadas em 

programas de seleção são: ganho de peso diário médio (GPD), conversão alimentar 

(CA), e espessura de toucinho médio (ET). 

As correlações genéticas e fenotípicas entre o GPD e CA foram satisfatórias. 

No entanto, as observadas entre a ET e o GPD, e a ET e a CA mostraram a 

necessidade de uma ponderação, pois os esforços no sentido de aumentar o GPD 

tendem a aumentar a ET, e por sua vez, esforços para a redução de ET resultam 

em pior CA. (COSTA et al., 1985) 

Ainda sobre as correlações genéticas entre GPD e ET. Essas correlações 

indicam que os animais com maior GPD, tendem a apresentar maior ET. A 

estimativa de herdabilidade para essas características se mostraram consistentes. 

Conforme os trabalhos estudados, foi possível afirmar que as correlações são 

adequadas para serem utilizadas em programas de melhoramento.  

 

Conclusão   

 

De modo geral, nos programas de melhoramento de suínos o uso de 

parâmetros genéticos se mostra eficaz, uma vez que as características de 

desempenho apresentam uma herdabilidade de média a alta magnitude, logo, 

sofrem pouca interferência do meio ambiente, necessitando apenas de ponderação 

em suas correlações.  
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Resumo 

O melhoramento genético é o resultado do cruzamento entre raças e da 
seleção de animais com características desejáveis, e de melhoras na próxima 
geração. A criação de aves industriais brasileiras tem crescido a cada ano, devido 
aos avanços tecnológicos nas áreas de genética, nutrição e sanidade. Assim, 
esse estudo teve como objetivo relatar e expor o histórico do melhoramento 
genético em aves no Brasil. Foi realizado por meio de buscas e embasamentos 
em trabalhos científicos. Conclui-se que com o crescimento constante do 
consumo de frangos de corte, tanto nacional quanto destinados a exportação, 
houveram mudanças na criação e na produção, essas mudanças resultaram em 
um melhoramento genético e consequentimente em melhorias ao produto. 
Palavras-chave: Seleção. Avicultura. Crescimento. 

 

Introdução 

  A avicultura é a atividade da pecuária que apresentou os maiores índices 

de evolução nas últimas décadas. Essa evolução é decorrente, principalmente, 

do intenso processo de seleção realizado desde o início do uso do cruzamento 

entre raças. Cada vez mais esse processo de seleção se aprimorou, resultando 

na descaracterização das raças e originando linhagens específicas, com 

características próprias. 

  Os pilares do desenvolvimento avícola estão sustentados na utilização de 

genética avançada, a qual deve buscar aves compatíveis com as exigências 

altamente competitivas dos mercados produtivo, industrial e consumidor 

(CAMPOS e PEREIRA, 1999). Desde o início da produção de frangos de corte 
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no Brasil, a cadeia produtiva modernizou-se, devido à necessidade de redução 

de custos e aumento de produtividade, buscando com isso não perder 

competitividade em nível mundial. Como consequência, tem sido uma das mais 

organizadas do mundo, destacando-se das demais criações pelos resultados 

alcançados não só em produtividade e volume de abate, como também no 

desempenho econômico, onde tem contribuído de forma significativa para a 

economia do país (GIROTTO e AVILA, 2011). 

 O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frangos, com cerca de 

12,230 milhões de toneladas produzidas no ano de 2010, representando um 

crescimento de 11,38% em relação a 2009, quando foram produzidas 10,980 

milhões de toneladas. Também no ano de 2010 o Brasil exportou cerca de 3,819 

milhões de toneladas de carne de frango, permanecendo na posição, 

conquistada em 2004, de maior exportador mundial de carne de frango (UBABEF, 

2011). 

 A competitividade e a evolução da indústria avícola brasileira têm 

estimulado a constante busca da melhoria do material genético dos frangos de 

corte. Pesquisas avaliando esses produtos são realizadas a fim de identificar 

linhagens com características superiores em relação a outras, selecionando, 

dessa forma, aves que apresentem melhor desempenho (STRINGHINI et al., 

2003). 

 Face do exposto, esse estudo teve como objetivou abordar, de maneira 

clara e sucinta,  o histórico do melhoramento genético de aves de corte e a 

principais estratégias utilizadas 

 

Metodologia 

 O estudo foi realizado através de buscar em artigos relacionados ao tema, 

foram selecionados alguns trabalhos após uma leitura prévia e análise, em 

seguida foi descutido e  abordado  os pontos  mais importantes. 

 

Resultados e Discussão 

  O imenso desenvolvimento da avicultura brasileira, nas últimas décadas, 

ocorreu em função da importação de material genético de alta qualidade, 

introduzido no país a partir 1962 (BOARETTO, 2009). 
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 Mesmo que a importação de material genético tenha sido a propulsora para 

o desenvolvimento da avicultura, não justificava tornar o país sempre dependente 

desse material. Então em 1965, o governo federal publicou um decreto, que proibia 

a importação de pintos comerciais e matrizes, permitindo a entrada apenas de avós. 

O decreto determinava ainda que a partir de 1967, a importação de aves ficaria 

condicionada à execução de trabalhos de melhoramento genético de aves no 

Brasil. Porém foi cumprido apenas no tocante à proibição da importação de pintos 

comerciais e matrizes (MENDES e SALDANHA, 2004). 

 A maioria dos ganhos de produtividade é responsabilidade do potencial 

genético dos frangos. Para se ter frangos com alto potencial de ganho de peso, de 

conversão alimentar e de rendimento de carcaça, foram estruturados 

acasalamento/cruzamento entre ou dentro de raças, linhas, bisavós, avós e 

matrizes (FIGUEIREDO, 2003). 

   O melhoramento genético de frangos de corte tem sido extraordinário, 

notadamente nas quatro últimas décadas de acordo com CAMPOS e PEREIRA 

(1999). A taxa de crescimento nesse período foi praticamente triplicada. Obteve-se 

então um crescimento mais rápido das aves, alcançando-se idades mais precoces 

ao abate, reduzindo-se os custos de produção e aumentando-se a lucratividade da 

atividade (HAVENSTEIN et al., 1994). 

 Em geral, as companhias de melhoramento genético possuem diferentes 

linhagens com intenção de adequá-las a diferentes segmentos de mercado e ou 

regiões (ARAÚJO et al., 2002; SOUZA e MICHELAN FILHO, 2004). As principais 

linhagens de frangos de corte existentes no Brasil são: Ross, Cobb, Arbor Acres, 

Avian, Hubbard, Isa, Ag Ross, HiSex, Hibro, Chester e Embrapa (JESUS JUNIOR 

et al., 2007). 

 As aves destinadas à produção de carne, conhecidas como frangos de corte, 

foram selecionadas principalmente para características de desempenho e carcaça, 

como o peso vivo, a conversão alimentar e o peso de peito, o que proporcionou 

avanços na taxa de crescimento dos indivíduos (GAYA,2003). 

 Os avanços favoráveis obtidos no desempenho dos frangos coincidem 

também com o aumento da taxa de formação de tecido adiposo dos mesmos, 

possivelmente devido às fortes correlações entre o peso vivo e a ingestão de 

alimentos (WANG et al,1991) 
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   Entretanto, simultaneamente ao melhoramento do desempenho dos frangos, 

tem havido um destacado aumento na incidência de várias desordens metabólicas, 

como a ascite e a síndrome da morte súbita, o que tem sido atribuído em parte aos 

critérios de seleção utilizados (RAUW et al., 1998). HAVENSTEIN et al. (1994) 

 A gordura tem sido reconhecida como um dos principais problemas da 

indústria da carne de frango, podendo representar muitas perdas, pois a maior 

quantidade de gordura pode não apenas reduzir a eficiência alimentar das aves e 

o rendimento da carcaça, como também tende a levar o consumidor à rejeição da 

carne de frango, uma vez que o mercado vem exigindo menores teores de gordura 

na carne (GAYA,2003). 

 Valores intermediários  de herdabilidades foram encontrados por 

ARGENTÃO et al. (2002) .Segundo CAMPOS e  PEREIRA (1999), a conversão 

alimentar tem apresentado diferentes capacidades de resposta à seleção nos 

estudos que vêm sendo conduzidos, o que se confirma por meio das estimativas 

encontradas na literatura. Porém, a conversão alimentar representa uma 

característica importante em um programa de seleção, já que os gastos com 

alimentação representam de 50 a 70% dos custos nesta atividade (WANG et al., 

1991) e desperdícios devem ser evitados. 

As estimativas de herdabilidade para peso vivo em diferentes idades 

variaram de 0,20±0,08 a 0,94±0,13 de acordo com LEDUR et al. (1992). Valores 

intermediários a estes para a mesma característica foram encontrados por diversos 

autores (ARGENTÃO et al., 2002; RANCE et al., 2002; REZENDE et al., 2005). 

Esta boa capacidade de resposta à seleção do peso vivo é um dos principais fatores 

responsáveis pela grande evolução alcançada no melhoramento dos frangos de 

corte segundo CAMPOS e PEREIRA (1999). 

Os coeficientes de herdabilidade das profundidades de músculo peitoral aos 

35 dias de idade, aferidas in vivo por meio de ultra-sonografia, foram estimados por 

ARGENTÃO et al. (2002) e os valores encontrados variaram de 0,28 a 0,51, 

sugerindo uma boa capacidade de resposta à seleção destas características, as 

quais vem sendo introduzidas como critério nos programas de melhoramento 

genético com o objetivo de incrementar o peso do peito dos animais. 

 Os frangos requerem uma quantidade exata de nutrientes e de energia na 

dieta para alcançar um desempenho máximo, portanto, ajustes devem ser 
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realizados para a melhor estratégia de alimentação para um dado momento. A 

nutrição adequada dos frangos de corte depende de conhecimento técnico sobre 

nutrientes, energia, aminoácidos, minerais, vitaminas, ácidos graxos e água 

(TOLEDO, 2002).          

 Com o avanço da genética, onde o frango de corte atual é abatido 

geralmente entre 42 e 47 dias de idade, os primeiros 10 dias de vida equivalem a 

aproximadamente 22 % do período total. Com isso, a fase inicial de criação do 

frango de corte se tornou um ponto de extrema importância no ciclo produtivo, bem 

como uma melhora no desempenho das aves nesse período irá refletir em melhor 

desempenho ao abate (TOLEDO, 2002) 

 

Conclusão 

Conclui-se que com o aumento do consumo da carne de frango, tanto 

nacional qunato destinados a exportação, os consumidores procuram produtos de 

melhor qualidade e que tenham preços justos, tornando de extrema importância a 

avaliação constante de índices de desempenho zootécnico de frangos de corte, 

para nortear os programas de melhoramento genético das linhagens. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a condição sanitária de tambaquis (Colossoma 
macroomum) criados em três sistemas de produção na fase de recria: viveiros 
escavados (V), tanques-rede alocados em viveiros escavados (TRV) e tanques-
rede alocados em reservatório (TR). Nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 dias, 5 peixes 
de cada repetição foram amostrados para análises parasitárias. No tempo inicial 
foram diagnosticados somente tricodinídeos em baixa prevalência e intensidade 
média. Ao longo da recria observa-se uma flutuação na prevalência e na 
intensidade de protozoários nos tambaquis. Porém, aos 60 dias, há um aumento 
significativo na intensidade de protozoários em V em relação a TR e TRV. Para 
monogeneas (Anacanthorus spathulatus, A. penilabiatus, Mymarothecium boegeri 
e Notozothecium janauachensis), a prevalência em TR é de 100% aos 30 dias e 
permanece até os 60 dias de cultivo, enquanto em TRV não há parasitismo por 
monogeneas, e em V há baixa carga parasitária e prevalência (6,6%) aos 60 dias. 
A produção de tambaquis em viveiros escavados ou tanques-rede alocado em 
viveiros permite a desinfecção a cada ciclo e a redução de transmissão de 
patógenos de outros cultivos. 
Palavras-chave: Peixe Amazônico. Parasitas. Região Norte.  
 

Introdução 

O tambaqui (Colossoma macropomum) é o principal peixe nativo criado no 

Brasil, praticamente produzido em todo o país, com exceção dos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (IBAMA, 2007). Possui grande 

participação na economia aquícola e seu cultivo vem crescendo de forma 
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considerável, motivando pesquisas principalmente na área de sanidade com 

objetivos de melhorar a produtividade dos sistemas de produção e produzir 

pescado saudável. 

A ocorrência de infecções parasitárias é fator de impacto produtivo na 

piscicultura de qualquer espécie de peixe, principalmente quando produzidos em 

sistemas intensivos os quais buscam maior produtividade (Santos et al., 2013). 

Dentre a gama de parasitos que ocorrem no tambaqui, os protozoários e 

monogeneas estão presentes, em geral, nas brânquias e na pele dos peixes 

cultivados. O efeito desse parasitismo pode ser verificado pela redução do ganho 

de peso, diminuição da imunidade pelo estresse provocado pelos parasitos, bem 

como o comprometimento da sobrevivência (Tavares-Dias et al.,2013). A melhor 

forma de combater as doenças é estabelecer medidas preventivas específicas é 

realizar o diagnóstico correto dos patógenos de acordo com os tipos de sistema de 

produção e adotar boas práticas de manejo sanitário, procedimentos de quarentena 

e tratamentos profiláticos ou terapêuticos ao receber peixes de outras propriedades 

(Tavares-Dias et al.,2013).  

O presente trabalho objetivou avaliar a condição sanitária de tambaquis 

criados em três sistemas de produção na fase de recria.  

 

Metodologia  

Alevinos de tambaqui (0,49±0,19g e 2,98±0,37cm) adquiridos de uma 

piscicultura comercial, no município de Brejinho de Nazaré, Tocantins, foram 

produzidos durante 60 dias em três sistemas de produção, com repetições, para a 

fase de recria: viveiros escavados (V), tanques-rede instalados em viveiros 

escavados (TRV) e tanques-rede alocados em reservatório (TR) (Figura 1). Os 

animais foram alimentados diariamente com ração comercial extrusada para peixes 

onívoros. O experimento foi conduzido na Fazenda Serra Azul e na área de 

produção da Associação BomPeixe, ambas no Município de Palmas, Tocantins.  

Foram realizadas coletas de amostras para análises sanitárias de 5 peixes por 

unidade experimental, no início do experimento, quinzenalmente e ao final do 

experimento, totalizando 5 coletas (0 dias/início, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 

dias/final) com amostragem de 15 a 20 peixes por tratamento. No tempo 0, durante 

o transporte ao Laboratório de Sanidade da Embrapa Pesca e Aquicultura, os 
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animais foram submetidos a banho de sal 2 g L-1. Nos demais tempos, os peixes 

foram coletados nas estruturas de cultivo e acondicionados vivos em sacos 

plásticos com oxigênio e transportados até o Laboratório para processamento no 

mesmo dia.  

 

Figura 1: Resumo do delineamento experimental da avaliação sanitária de três 

sistemas de produção para a fase de recria do tambaqui (Colossoma 

macropomum). 

 

 

 

Após eutanásia, foram analisados o muco e as brânquias dos peixes para 

quantificação e qualificação dos parasitos em microscópios. A identificação da(s) 

espécie(s) de parasitos foi realizada de acordo com Thatcher (2006) e Cohen et al. 

(2013). Em seguida, foram calculados os índices parasitários de prevalência, 

intensidade média e abundância média (Bush et al., 1997). Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com princípios éticos do Comitê de Ética do Embrapa 

Pesca e Aquicultura, (Certificado nº 41/2018). 

A comparação dos índices parasitários entre os sistemas de produção e nos 

tempos de coleta foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade.  

 

Resultados e Discussão  



 

 

2
6
2

 

Nos três sistemas de produção analisados foram identificados em ambos os 

tecidos uma diversidade de protozoários (Piscinoodinium pillulare, tricodinídeos, 

Ichthyophthirius multifiliis e Epystilis sp.), monogeneas de 4 espécies 

(Anacanthorus spathulatus, A. penilabiatus, Mymarothecium boegeri e 

Notozothecium janauachensis) e mixosporídeos (Myxobolus sp.). Os 

mixosporídeos como não são quantificáveis não entraram nas análises. Os 

diferentes protozoários foram agrupados para as análises. 

No tempo inicial, não foram observados mixosporídeos e monogeneas nos 

peixes (Tabela 1). A prevalência e a intensidade média de tricodinídeos foi baixa, 

5,5% e 0,07±0,33, respectivamente (Tabelas 1 e 2), e ocorreu apenas nas 

brânquias, indicando que o os animais entraram nos sistemas com uma baixa carga 

parasitária.  

 

Tabela 1. Prevalências de protozoários e monogeneas em tambaquis (Colossoma 

macropomum) ao longo de 60 dias de recria em três sistemas de cultivo. 
 

Prevalência de Protozoários 

(%) 

Prevalência de Monogeneas (%) 

Tempo de 

cultivo 

(dias) 

0 15  30  45  60  0 15  30  45  60  

V 5,5 0 40,0 20,0 53,3 0 0 0 0 6,6 

TRV 5,5 50,0 15,0 5,0 13,3 0 0 0 0 0 

TR 5,5 25,0 10,0 0 10,0 0 65,0 100,0 100,0 100,0 

 

Ao longo dos 60 dias de recria observa-se uma flutuação na prevalência e 

na intensidade de protozoários nos tambaquis criados nos três sistemas de cultivo 

(Tabelas 1 e 2). Santos et al. (2013) relata esta flutuação dos índices parasitários 

nos cultivos e pontuam que o impacto na saúde dos peixes depende da interação 

hospedeiro-parasito-ambiente. Aos 15 dias de experimento observou-se um 

aumento da prevalência de protozoários no tratamento TRV (Tabela 1) e 

incremento significativo da intensidade parasitária (Tabela 2). No entanto, nos 

demais tempos houve redução desse índice nos tratamentos, e ao final dos 60 dias, 

observou-se um aumento significativo na intensidade de protozoários em V em 
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relação a TR e TRV (Tabela 2). Tavares-dias et al. (2013) relatam que em viveiros 

de pisciculturas, tambaquis são parasitados principalmente por protozoários, no 

entanto, ressalta a importância do preparo e desinfecção dos viveiros ao final de 

cada ciclo. 

Na análise de monogeneas, em contrapartida, aos 15 dias de experimento 

foi possível observar um aumento da prevalência (65%) e da intensidade parasitária 

nos tambaquis criados em TR. Enquanto a prevalência de monogeneas em TR 

alcança 100% aos 30 dias de cultivo e permanece até os 60 dias de cultivo, os 

tambaquis cultivados em TRV não apresentaram parasitismo por monogeneas, e 

aqueles criados em V começaram a apresentar uma baixa carga parasitária 

somente no tempo 60 dias (Tabela 2). Em tambaquis criados no Lago Ariauzinho, 

no Amazonas, as infecções por monogeneas também apresentaram 100% de 

prevalência (Varella et al., 2003). Comparando-se a intensidade de monogeneas 

dos tambaquis criados em TR, observa-se um aumento significativo ao longo do 

tempo, com cargas significativamente maiores nos tempos 45 e 60 dias. No 

presente estudo, destaca-se que próximo ao experimento de recria dos tambaquis 

havia em andamento uma engorda de tambaquis, o que em nossa hipótese 

contribuiu para esse rápido aparecimento e aumento de monogeneas no cultivo de 

alevinos em TR. A introdução deste patógeno pode se dar por via hídrica ou mesmo 

pela introdução de animais doentes na criação (Tavares-Dias et al., 2013).   

 

Tabela 2. Intensidade de protozoários e monogeneas em tambaquis (Colossoma 

macropomum) ao longo de 60 dias de recria em três sistemas de cultivo. Letras 

minúsculas indicam diferenças dentro dos tempos por parasita e maiúsculas 

dentro de tratamentos. 

Tempo de 

cultivo 

Tratamentos 

Inicial 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 

Intensidade de Protozoários 

V 0,07 ± 

0,33 

0,0 ± 

0,0a 

2,0 ± 

1,3a 

1,0 ± 0,41a 2,4 ± 1,79b 

TRV 0,07 ± 

0,33 

8,2 ± 

9,2c 

1,3 ± 

0,52a 

1,0 ± 0,2a 1,5 ± 0,6a 
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TR 0,07 ± 

0,33 

1,4 

±0,67b 

2,0 ± 

0,62a 

0,0 ± 0,0a 1,5 ± 0,5a 

Intensidade de Monogeneas 

V 0,00 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0a 

0,0 ± 

0,0a 

0,0 ± 0,0a 0,1 ± 0,3a 

TRV 0,00 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0a 

0,0 ± 

0,0a 

0,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0a 

TR 0,00 ± 

0,0 

1,5 ± 

1,1Ab 

9,4 ± 

5,2Bb 

115,6 ± 

64,3Cb 

312,8 ± 

128,2Cb 

 

Para monogeneas embora a quantificação por espécies não tenha sido feita, 

observou-se que A. spathulatus foi a mais frequente em relação as demais 

espécies. Autores destacam que se deve ter uma maior atenção a essa espécie, 

uma vez que é a mais patogênica, e que quando encontrados em índices elevados 

acarretam perdas econômicas, devido a redução da capacidade respiratória do 

peixe (Morais et al., 2009; Santos et al. 2013). 

 

Conclusões 

Considerando somente os aspectos sanitários, a intensidade de parasitos e 

sua patogenicidade, recomenda-se a produção de tambaquis em viveiros 

escavados ou tanques-rede alocado em viveiros, visto que permitem a desinfecção 

a cada ciclo e a redução de transmissão de patógenos de outros cultivos. 
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Resumo 

Produzir estratégias para prevenção tratamento e controle de mastite é uma 
necessidade urgente, para fundamentar melhor programa de tratamento da 
doença, para tanto é necessário o desenvolvimento de técnicas e diagnóstico de 
fácil e rápida aplicação que possam ser utilizadas a campo. A termografia 
infravermelha é indicada como ferramenta não invasiva e que possui estas 
características. Este trabalho teve como objetivo principal, avaliar a capacidade de 
detecção de mastite subclínica utilizando a termografia infravermelha (TIV) na parte 
externa dos quartos mamários. As avaliações foram realizadas uma vez ao dia por 
animal, durante a ordenha da tarde. O California Mastitis Test (CMT) foi realizado 
imediatamente após a limpeza dos tetos. A TIV, associada a outras técnicas, como 
exame clínico, apresenta potencial para ser uma ferramenta auxiliar no diagnóstico 
e prognóstico de mastite em vacas, podendo ajudar na tomada de decisão e adoção 
de práticas de manejo nos rebanhos. Conclui-se nesse trabalho que não houve 
correlação significativa entre a TSG com a presença de mastite subclínica. 
Palavras-chaves: California mastitis teste, bovinocultura, glândulas mamárias. 
 

Introdução 

No Brasil, a mastite continua sendo uma das principais causas de perdas 

econômicas significativas para produtores de leite. Em função desta enfermidade 

pode-se incluir como prejuízo principal a perda da produção de leite, custos com 

tratamentos, perdas de bezerros, descarte de vacas positivas, e do leite com 

resíduos antimicrobianos (SILANIKOVE et al., 2010). 

A patologia possui dois principais tipos de classificação quanto a sua 

manifestação, podendo ser denominada de mastite clínica, quando apresentam 

sinais evidentes de inflamação e mastite subclínica onde o processo inflamatório 
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necessita de testes de campo como o California Mastites Test – CMT, ou como a 

Contagem de Células Somáticas – CCS, através de analisadores automáticos para 

seu diagnóstico. O CMT é mais simples e pode ser realizado diariamente no 

momento da ordenha. No entanto, os métodos de diagnósticos mais precisos nem 

sempre podem ser executados, considerando as dificuldades inerentes à rotina de 

campo e ao seu alto custo (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2008). 

Segundo (LEÃO et al.,2015) a pecuária leiteira vem evoluindo gradativamente 

e com isso concomitantemente o uso de tecnologias para auxiliar seu 

desenvolvimento, desta forma podemos citar o uso da termografia para avaliar o 

desenvolvimento de produtos, processos e serviços para aplicação do conceito de 

precisão em fazendas leiteiras. Na medicina veterinária e produção animal tem sido 

aplicada principalmente como ferramenta de diagnóstico, prevenção e correlação 

com característica de interesse econômico ou clínico. Pode, por exemplo ser 

utilizado para detectar processos inflamatórios ou sinais patológicos de doença 

subclínica antes mesmo da afecção tornar-se evidente. 

Para os produtores, reduzir a mastite significa melhorar a qualidade do leite, 

melhorar o manejo de ordenha, investir em tecnologias e equipamentos mais 

modernos. Visando esse fato o diagnóstico da mastite realizado de forma precoce 

e eficaz é uma das medidas mais importantes no controle desta doença. Portanto, 

termografia infravermelho pode ser empregada com predições na detecção de 

doenças, assim como outras aplicações na produção animal (STEWART et al., 

2007). 

A Termografia Infravermelha (TIV), é baseada no princípio de que todos os 

corpos formados de matéria emitem certa carga de radiação infravermelha, 

proporcional à sua temperatura. Essa radiação pode ser capturada em um 

termograma que expressa o gradiente térmico em um padrão de cores (EDDY et 

al.,2001). 

O objetivo do presente trabalho foi o de correlacionar a temperatura da 

glândula mamária obtida por TIV com a presença de mastite clínica e/ou subclínica 

em bovinos de leite. 

 

Metodologia 
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Foi realizado um estudo transversal analítico no Sitio Modelo situado as 

margens da rodovia To-50. As coletas do presente trabalho foram feitas em um 

único dia em período diurno as 13h00, para aferição dos parâmetros. A fazenda 

conta com 70 setenta vacas em lactação dividido em três lotes, o primeiro lote de 

vacas com picos de lactação, o segundo em lactação intermediária, e o terceiro lote 

com vacas que já estão entrando em período seco, o trabalho foi realizado com o 

primeiro lote de vacas da raça Girolandas com o um número total de 30 vacas que 

estão no pico de lactação. A propriedade possui um manejo de pré e pós dipping 

para prevenção de mastite e utiliza o teste da caneca de fundo escuro antes de 

cada ordenha.   

Foram avaliados através da TIV (figura 01) a Temperatura Superficial da 

Glândula Mamária – TSG, de cada animal, totalizando 120 (n=120) quartos 

mamários. Ainda, após a realização do teste da caneca de fundo escuro, o 

resultado obtido para cada quarto mamário de cada animal foi anotado.  

Foi utilizado análise estatística descritiva dos dados referentes a TSG média 

obtidas. A TSG foi correlacionada com o resultado do CMT para os quartos Anterior 

Direito - AD, Anterior Esquerdo - AE, Posterior Direito – PD, e Posterior Esquerdo 

PE, para verificar influência da mastite subclínica na TSG. Para isso, foi utilizado o 

teste de correlação de Spearman para variáveis quantitativas contínuas e 

qualitativas ordinais e o programa utilizado foi o R.  

Foram submetidas a avaliação por uso do CMT e consequentemente o uso 

TIV com uma câmera de foco para mensuração de temperatura do úbere dos 

animais (figura 02), que de acordo Polat et al. (2010) estudaram a TIV com o 

objetivo de utilizá-la para aumentar a eficiência do diagnóstico de mastite 

subclínica, comparando-a com CCS e CMT e observaram uma correlação de  r= 

0,73 entre a TSG e CCS e de r = 0,86 da TSG e CMT. Os quartos mamários com 

mastite subclínica apresentaram temperatura média de 35,80ºC para CCS maior 

que 400.000 células/mL e 33,45ºC para as vacas saudáveis com CCS menor que 

400.000 células/mL. 
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Resultados e discussão 

Foram avaliadas 120 glândulas mamárias (n=120) de 30 vacas em lactação, 

na ordenha da tarde (13h00). Não foi observado nenhum resultado positivo no teste 

da caneca de fundo escuro, portanto não houve nenhum quarto mamário com 

mastite clínica.  

O CMT resultou em 30,83% dos quartos mamários sem mastite subclínica 

(n=37) e 69,16% com mastite subclínica (n=83). Dos positivos (n=83), 69,87% 

(n=58) foram classificados como escore 1, 20,48% (n=17) como escore 2 e 9,63% 

(n=8) como escore 3. De acordo com Polat et al. (2010) os quartos mamários com 

mastite subclínica apresentaram temperatura média de 35,80ºC para CCS maior 

que 400.000 células/mL e 33,45ºC para as vacas saudáveis com CCS menor que 

400.000 células/mL. No presente estudo, a TSG média foi 39,39°C ± 1,00 para 

escore 0, 38,98°C ±1,26 para escore 1, 39,58°C ± 0,95 para escore 2 e 39,82°C ± 

1,02 para escore 3 (figura 03), o que pode ser atribuído à temperatura médica da 

região em que o estudo foi realizado. 

A correlação entre TSG e CMT pelo teste de correlação de Spearman não foi 

significativa (p>0,05) (r=0,181 AE) (r=0,006 AD) (r=0,070 PD) (r=0,03 PE), o que 

difere dos resultados obtidos por (Polat et al., 2010) que estudaram a TIV com o 

objetivo de utilizá-la para aumentar a eficiência do diagnóstico de mastite 

Figura 01 – Câmera termográfica FLIR modelo C2 utilizada 

nas coletas de TSG. Nota-se o ecrã o ponto focal e a 

temperatura no canto superior esquerdo. Arquivo pessoal. 

Figura 02 – Exemplo de imagem termográfica obtida por infravermelho. 

No ponto focal da câmera verifica-se a temperatura da superfície da 

glândula mamária anterior esquerda. Arquivo pessoal. 
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subclínica, comparando-a com CCS e CMT e observaram uma correlação de r = 

0,73 entre a TSG e CCS e de r = 0,86 da TSG e CMT. Já Hovinen et al., (2008) 

demonstra que a maior eficiência da TIV está em identificar a mastite clínica, e após 

inocular lipolissacarídeos de Escherichia coli na glândula mamária de vacas sadias, 

identificaram que o incremento na TSG somente ocorreu quatro horas após a 

inoculação, associado a leves sinais sistêmicos, como o aumento da temperatura 

retal, corroborando com os resultados obtidos neste estudo, apenas de não haver 

mastite clínica diagnosticada. 

 

Conclusão  

Embora nesse trabalho não tenha sido encontrada correlação positiva ou 

significativa a partir das avaliações sobre método do uso de tecnologia TIV para 

diagnóstico de mastite subclínica, são recomendados maiores estudos sobre a 

técnica, tendo em vista que autores encontram significância positiva entre os testes 

como (ROBERTO et al.,2014).  

Essa tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de auxílio na tomada de 

decisão que confira melhoria de processos e aumento de eficiência nos sistemas 

de produção de leite, contribuindo de forma ímpar para um melhor e mais eficiente 

diagnóstico. Principalmente no que diz respeito ao bem-estar animal, pode e deve 

ser usada nos sistemas de produção animal como alternativa aos métodos 

tradicionais de obtenção de temperaturas superficiais, trazendo mais precisão, 

exatidão e praticidade na manipulação de dados.  
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Caracterização da atividade leiteira informal de Palmas - TO 
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Resumo 
Objetivou-se com esse trabalho, caracterizar os produtores de leite que atuam na 
informalidade e que comercializam seu produto no município de Palmas, Tocantins. 
Foram aplicados questionário a 5 produtores, abordando o seguinte tema: Idade; 
Produção de leite na época das águas e seca; Classificação da atividade leiteira 
(Principal ou secundária); Razão por estar na informalidade; Pontos fracos da 
produção de leite. Ao analisar os dados, foi observado que, 60% dos produtores 
têm idade acima de 50 anos. A maioria tem atividade como principal fonte de renda, 
representando por 60% do entrevistado. A produção no período das águas é de 65 
litros, nas secas de 39,4 litros, tendo uma diferença de 39,4% de uma estação para 
a outra. as razões para a qual os produtores atuarem na informalidade, 80% 
considera por ter uma maior valorização e 20% afirma que é a burocracia na 
legislação. Quando perguntados os pontos fracos da produção de leiteira, 
considera que 24% é a nutrição, em seguida o custo de produção com 24%, sendo 
menos importante a gestão representando 4%. Contudo os produtores de leite 
estão na formalidade em busca de uma maior valorização do seu produto em 
virtude do seu alto custo de produção.   
Palavras-chave: Produtor de leite. Informalidade. Comercialização. 
 

Introdução  

O Brasil abriga um dos maiores rebanhos produtivos do mundo, com 23 

milhões de cabeças bovinos leiteiros, ficando atrás somente da Índia. No período 

de 2000 a 2015, a produção cresceu 72,3%; o rebanho aumentou 28,7% e a 

produtividade, 33,8%, porém ainda é baixa, de 1.525 litros/vaca/ano, um dos 

menores índices entre os principais países produtores de leite (ZOCCAL, 2017). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) foram 

produzidos aproximadamente 34 B de litros de leite no Brasil, ocupando-se a 4º 

posição no ranking mundial.   

O estado do Tocantins no ano de 2018 com os quantitativos de 488.264 

bovinos leiteiros, obteve uma produção de 404.949.000 litros de leite (IBGE, 2018). 
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O município de Palmas está localizado no sudeste da região norte do Brasil. A 

produção de leite deste município é em torno 1.695.000 litros de leite/ano (IBGE, 

2018). Apesar da produção pouco expressiva, têm famílias que vivem da renda 

gerada pela produção de leite, e sendo de grande importância para aqueles que 

estão envolvidos diretamente com a atividade. 

O consumo de leite e derivados informais causam inúmeros prejuízos à 

saúde da população, mas esses dados são inconstantes e, na maioria das vezes, 

não divulgados. O conhecimento dos principais patógenos existente no leite cru, 

desde as etapas iniciais de produção, é de extrema importância para a Saúde 

Pública, uma vez que a partir desses dados seria possível a criação de políticas de 

controle de possíveis enfermidades causadas por esses agentes (SCALCO, 2005). 

De acordo com Nero et al. (2003), o hábito de consumir leite cru, ou informal, 

por uma parcela considerável da população, está diretamente relacionado com 

conceitos previamente formados de que este produto possui boa qualidade, além 

de desconhecimento dos riscos à saúde que esse pode oferecer. 

O comércio de leite cru é proibido no Brasil desde a década de 1950 pela 

Lei no 1.283, de 18/12/1950, e pelo Decreto n° 30.691, de 29/03/1952 

(BRASIL,1997). Entretanto, a comercialização de leite clandestino no Brasil teve 

crescimento a partir do início da década de 1990 uma vez que, durante esse 

período, a cadeia produtiva do leite passou por um profundo processo de 

transformação, tanto em termos estruturais como institucionais, exigindo diversos 

ajustes e adaptações para se aproximar do nível de qualidade, volume e 

regularidade que o varejo e as empresas laticinistas passaram a demandar 

(OLIVAL; SPEXOTO, 2004). Tendo como base disso a instrução normativa IN 51 

de 18 de setembro de 2002 que regulamenta a produção, identidade, qualidade e 

transporte do leite e IN  62 de 1 de janeiro de 2012 o fim da divisão em leite tipo B 

e tipo C, denominando tudo como leite cru refrigerado. 

O objetivo do trabalho foi caracterizar os produtores de leite que atuam na 

informalidade e que comercializam seu produto no município de Palmas, Tocantins. 

 

Metodologia 
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A pesquisa foi realizada no município de Palmas, Tocantins. Foram aplicado 

questionários a 5 produtores da cadeia leiteira, que atualmente, atuam na 

informalidade. O questionário aplicado tinha as seguintes perguntas: 

1) Idade  

2) Produção de leite na propriedade na época das águas e seca. 

3) Classificação da atividade leiteira (Principal ou secundária)  

4) Razão por esta na informalidade. 

5) Pontos fracos da produção de leite.     

Após a realização das entrevistas, os dados foram analisados com o auxílio 

da estatística básica e, com base nessas informações, elaborou-se gráficos com o 

auxílio do software Excel, para discussão dos dados para definição dos parâmetros 

identificados pela pesquisa. 

 

Resultados e Discussão  

Ao analisar o perfil dos produtores de leite que trabalha na informalidade no 

município de Palmas, Tocantins, demonstrou que 60% dos produtores têm idade 

acima de 50 anos, 20% com idade de 30 a 49 anos e 20% com idade de 20 a 29 

anos. Com base nesses dados observa-se que atividade informal ela é passada de 

geração por geração (pai para filho) seguindo se uma tradição familiar. 

 Esses produtores, a maioria tem essa atividade como atividade principal em 

fonte de renda na propriedade, representado por 60%. Os outros representando 

40%, tem a atividade como segunda fonte de renda. 

A produção média de leite por dia, desses produtores no período das águas 

é de 65 litros. Já no período da seca, a produção média de leite dia, é de 39,4 litros. 

Ao observarmos que nesses dados comparando a produção das águas com a da 

seca, observa-se uma queda de produção de 39,4% na época da seca.  

Na figura 1, está representando as razões para a qual os produtores atuarem 

na informalidade, então, 80% considera por ter uma maior valorização e 20% afirma 

que é a burocracia na legislação, já o acesso a indústria e ao nível de infraestrutura 

não são problemas para os produtores entrevistado. Com base nesses dados 

observa-se que há uma grande dificuldade para os produtores entrar na 

formalidade, visto que o laticínio paga na média de R$ 0,95 no litro de leite, 

enquanto no mercado informal pagam ao produtor um valor médio de R$ 2,20 o 
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litro de leite. Parte dos produtores considera que falta incentivo financeiro para a 

cadeia e linha de crédito. 

Pontos fracos da produção de leiteira, de acordo com a figura 2, os 

produtores consideram que 24% é a nutrição, em seguida o custo de produção com 

24%, genética do rebanho 20%, com 16% o manejo na propriedade, 12% a 

sanidade do rebanho e representando 4% afirma que é gestão.  

 

Figura 1. Resultado em porcentagem, da razão para os produtores de leite do 

município de Palmas- TO, está na informalidade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados apresentado pelos produtores, identifica que 

alimentação do rebanho é o grande vilão da produção leiteira, a falta de grande 

indústria no estado e incentivo fiscal, contribui diretamente para o alto custo de 

produção, dessa forma força-se o produtor a se manter no mercado informal, sendo 

o que paga mais pelo seu produto. 

 

Figura 2. Resultado em porcentagem, em nível de importância dos pontos fracos 

da produção de leite no município de Palmas- TO, está na informalidade. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A qualidade genética dos animais precisa de uma evolução, mas se tiver 

genética de qualidade e a nutrição continuar precária, os animais não conseguem 

expressar seu potencial genético. 

O manejo e a sanidade expressam um percentual indesejável nas 

propriedades, e os produtores relataram que ainda falta assistência técnica para 

atendê-los, que nem todos produtores tenho conhecimento técnico para melhorar 

esses índices. 

 

Conclusões  

Os produtores que comercializam no município de Palmas a maioria 

apresentam idade acima de 50 anos. 60% dos entrevistados têm a atividade como 

principal fonte de renda. As propriedades que atuam na atividade leiteira não 

conseguem manter a mesma quantidade de produção de leite durante o período 

das águas e das secas, a nutrição está associada com essa variação de produção, 

como assim analisado a alimentação do rebanho é um dos pontos que causa mais 

impactos e juntamente com o custo de produção, sendo que a nutrição dos animais 

no período das secas tem um valor mais alto, devido à escassez de alimento nessa 

época. 

A razão para o qual os produtores atuarem na informalidade é a maior 

valorização do seu produto, representando 80% dos entrevistados, em virtude da 
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indústria regional pagar um valor muito baixo, enquanto o mercado informal paga 

até três vezes mais. 
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Resumo 

A equinocultura brasileira representa grande contribuição para economia do país, 
gerando uma movimentação econômica superior a R$16,5 bilhões no ano de 2017 
e criando aproximadamente 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos. O mormo 
é uma zoonose infectocontagiosa, de notificação obrigatória, causada pela bactéria 
Burkholderia mallei que acomete principalmente os equídeos (cavalos, burros e 
mulas). A transmissão aos humanos e carnívoros é por contato com animais 
infectados fazendo deles hospedeiros acidentais. O Mormo é uma patologia da lista 
das doenças de notificação obrigatória da Organização Mundial de Sanidade 
Animal (OIE). Desde 1968 não houve registro de nenhum novo caso da doença em 
território nacional até que, em setembro de 1999, sete animais, provenientes de 
usinas de cana de açúcar da zona da mata dos Estados de Pernambuco e Alagoas, 
mostraram-se reagentes ao teste de fixação de complemento. O primeiro caso 
registrado em Tocantins foi em junho de 2015. Foram ao total 39 casos confirmados 
em Tocantins onde realizou-se 2.323 exames de sangue para diagnóstico da 
enfermidade. Objetivou-se com esse estudo realizar um levantamento dos 
aspectos gerais do mormo, assim como sua legislação vigente de controle da 
doença sendo ela de grande relevância para a defesa sanitária de Tocantins e 
Brasil.    
Palavras-chave: Equinocultura. Defesa sanitária. Ações. 

 

Introdução 

A equinocultura brasileira está em constante acedência tendo grande 

representatividade contribuindo para economia do país, gerando uma 

movimentação econômica superior a R$16,5 bilhões no ano de 2017 e criando 

aproximadamente 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos. Tocantins, por sua 

vez, conta com um rebanho de 300 mil equídeos.  
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laraguedes95@hotmail.com; mariaterezabc@hotmail.com 
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Mormo é uma doença infectocontagiosa grave que acomete equídeos e 

humanos causada pelo agente Burkholderia mallei. A B. mallei é bactéria gram 

negativa, parasita obrigatório que pode sobreviver no solo de 6 a 8 semanas pela 

sua capacidade de produzir biofilme, substância polissacarídeo que envolve toda a 

colônia, que as protege. Apresenta-se de forma aguda ou crônica sendo salientada 

por nódulos e ulcerações no trato respiratório e/ou pele (CORREA, et al. 2001; 

(FONSECA, et al. 2010). Ela não tem cura nem há disponível vacinas para sua 

prevenção. Clinicamente existem três formas: mormo nasal, pulmonar e cutâneo, 

podendo ocorrer mais de uma forma num mesmo animal. Os muares e asininos, 

normalmente, são acometidos na sua forma aguda, enquanto os cavalos, na forma 

crônica (CORREA, et al. 2001). 

Na forma nasal, os animais apresentam febre alta, tosse e descarga nasal 

com úlceras nas narinas, podendo ocorrer úlceras e nódulos nos membros e 

abdômen (FONSECA, et al. 2010). A forma pulmonar, mais comum nos cavalos, 

pode causar uma pneumonia crônica acompanhada de úlceras na pele dos 

membros e na mucosa nasal, sendo patognomônico a cicatriz estrelada (MOTA, et 

al. 2000). A forma cutânea se apresenta sob a forma de nódulos e úlceras na região 

interna dos membros com presença ou não de secreção amarelada escura. Sinais 

clínicos no ser humano são inespecíficos como dores musculares, dor no peito, 

catalepsia, diarreia, cefaleia, epífora e fotofobia (CORREA, et al. 2001.  

Conforme o sistema de informação zoossanitária (SIZ), o mormo é uma 

doença classificada como tipo 2 onde a notificação deve ser imediata de qualquer 

caso suspeito. É uma doença importante sob o ponto de vista socioeconômico e/ou 

sanitário, podendo ter impacto internacionalmente no comércio de animais e 

produtos derivados (CORREA, et al. 2001).   

A responsabilidade dos órgãos oficiais para esse domínio deve estar 

baseada em instituir normas e decretos, a exemplo o Decreto nº 24.548/34 e a 

Instrução Normativa nº 6 de 6 de janeiro de 2018, que visam instaurar medidas de 

controle e erradicação da doença que envolve: o sacrifício dos animais positivos às 

provas de diagnóstico, enterro ou incineração dos cadáveres seguindo todo o 

protocolo estabelecido em lei, como também a desinfecção das instalações e de 

todo o material que esteve em contato com os animais doentes, levando a 

interdição da propriedade e saneamento do foco que consiste em realizar exames 
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em todo o plantel, emitindo notificação de qualquer suspeita ao serviço de defesa 

sanitária animal do Estado (BRASIL, 2018; BRASIL, 1934). 

A transmissão ocorre por meio do contato dos animais com as secreções e 

excreções de doentes, especialmente a secreção nasal e o pus dos abscessos, 

que contaminam o ambiente e, principalmente, comedouros e bebedouros. A 

disseminação da doença é maior em locais onde a densidade populacional de 

equídeos é maior, observando que nesses lugares o índice é alto de mortalidade. 

É notável que são poucos os casos que há completa recuperação (CORREA, et al. 

2001). É indispensável que os médicos veterinários e demais pessoas que lidam 

com equídeos usarem os equipamentos de proteção individual, pois o mormo é 

uma zoonose (CORREA, et al. 2001).  

Existe o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) que tem 

como estratégias prevenir, controlar ou erradicar doenças dos equídeos, e além de 

promover a: “educação sanitária; estudos epidemiológicos; fiscalização e controle 

e controle do trânsito de equídeos; cadastramento, fiscalização e certificação 

sanitária de estabelecimento; e, intervenção imediata quando da suspeita ou 

ocorrência de doença de notificação obrigatória” (BRASIL, 2017). 

Ações preventivas devem existir quando da aquisição de animais, 

solicitando exame negativo para Mormo e após o ingresso do animal na 

propriedade realizar uma quarentena, isolando o animal adquirido em piquete 

separado do plantel já existente, participação em eventos que obriguem o exame 

laboratorial para mormo, dentro do prazo de validade, evitando assim a 

disseminação da doença. Contudo, é fundamental obedecer às normas legais das 

autoridades sanitárias (ADAPEC/TO). 

Objetivou-se com esse estudo revisar aspectos gerais do mormo, doença de 

grande importância para equídeos, como também, dispor algumas normas que 

regem todo o processo de controle e erradicação da doença no território nacional 

e levantamento das ações realizadas pela ADAPEC realizadas ao mormo entre 

2014 e 2018. 

 

Metodologia 

A fim de conhecer mais sobre o assunto foi realizada pesquisa bibliográfica 

e descritiva a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas no Estado 
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de Tocantins, e publicadas por meios eletrônicos, como livros, artigos científicos e 

páginas de web sites. 

O presente estudo foi parte da estratégia de educação-ensino das disciplinas de 

Epidemiologia Veterinária e Defesa Sanitária Animal e Saúde Pública, onde foi 

conseguido junto à Agência de Defesa Sanitária do Tocantins (ADAPEC) um 

levantamento dos casos de mormo no estado do Tocantins, caracterizando-os por 

regiões, idade, estação do ano e o tempo da confirmação laboratorial da doença, 

além de conhecer a estratégia de erradicação da doença no estado do Tocantins 

com base na legislação vigente. Através dos dados coletados foi feita a tabulação 

e interpretação deles. 

 

Resultados e discussão 

A ADAPEC é um órgão estadual com independência técnica, administrativa 

e financeira, sendo vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura com fins de 

realizar vigilância, normatização, fiscalização, inspeção e a execução das 

atividades vinculadas à defesa animal e vegetal (TOCANTINS, s.d.) 

Para que ocorra controle do mormo em Tocantins, a ADAPEC faz controle do 

trânsito dos animais, onde é obrigatório apresentar o Guia de Trânsito Animal 

(GTA), exames negativos de Anemia Infecciosa Equina (AIE) e mormo, além do 

atestado de vacinação para Influenza Equina. Ainda que os animais venham de 

Estados livres da doença, é obrigatório todas essas comprovações dos exames 

negativos para a doença. Sendo esse comprovante feito por um médico habilitado 

e cadastrado na Superintendência Federal da Agricultura do Tocantins (SFA/TO) 

com validade de 60 dias (TOCANTINS, 2017).  

Na IN nº 6 de 06 de janeiro de 2018 emitida pelo Ministério de Estado da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento explana como será feito o teste, o local e 

quem será a pessoa habilitada. Os testes feitos têm a finalidade de “investigação 

epidemiológica em casos de suspeita ou para a eliminação de focos” (BRASIL, 

2018), sendo eles realizados em laboratórios oficiais ou públicos credenciados ao 

Serviço Veterinário Oficial (SVO). O médico veterinário habilitado é o único que 

pode realizar os testes de triagem e complementar (BRASIL, 2018).  

O mormo é confirmado em quatro situações, quando o resultado for positivo 

nos testes de triagem e complementar, ou somente no teste complementar. Ou 
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quando o animal está em um local epidêmico e apresenta sinais clínicos 

compatíveis com a doença e resultado positivo no teste de triagem. Ou é isolamento 

da Burkholderia mallei pelo método microbiológico ou molecular (BRASIL, 2018).        

Os casos de mormo começaram a aparecer em Tocantins em 2015 no 

município de Formoso do Araguaia contanto com 16 animais positivos. Em 2016 

foram registrados oito casos nesse mesmo município, cinco em Sandolândia e três 

em Cariri. Em 2017 ocorreu uma baixa de 57% na incidência de novos casos com 

confirmação de apenas sete casos no qual o último caso confirmado em 22 de 

novembro de 2017. Desde o surgimento da doença, foram realizados 2.323 exames 

de sangue para diagnóstico da enfermidade (MARTINS 2017).  

Para a erradicação do mormo é necessário a identificação dos animais 

infectados, a partir de testes de triagem com fixação de complemento e quando há 

dúvida, teste confirmatório da maleína. A ADAPEC tem programa PESE que tem 

com finalidade a prevenção de enfermidades que acomete equídeos, como 

também, a vigilância epidemiológica e proteção a saúde pública em relação a 

zoonoses (TOCANTINS Esse programa visa, quando positivos, os animais devem 

obrigatoriamente serem sacrificados e todos os utensílios que tiveram contato com 

ele devem ser desinfectados, assim como as instalações (TOCANTINS, s.d.).  

A bactéria é sensível a benzalcônio, hipoclorito de sódio, iodo, cloreto de 

mercúrio em álcool, e permanganato de potássio (CORREA, et al. 2001). Deve-se 

testar os demais animais do plantel, tendo a propriedade interditada até que o 

serviço oficial o suspenda após a realização de 2 exames sucessivos com resultado 

negativo no teste de diagnóstico de todo o plantel, com intervalo de 45 a 90 dias 

(TOCANTINS, 2017). 

 

Conclusão 

Conclui-se que o mormo é uma doença de grande importância para equinos 

e humanos e tem impacto nacional e internacional, necessitando-se de constante 

vigilância epidemiológica dos órgãos oficiais de defesa animal, além de 

permanentes barreiras sanitárias intra e interestadual.  Entre anos 2016 e 2017, 

houve destacada redução nos índices desta doença no estado do Tocantins. Em 

2018, o referido Estado não registrou nenhum caso graças às medidas adotadas 

para controle da doença.   
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Resumo 

Este estudo faz uma análise epidemiológica do atual quadro de Leishmaniose 
Canina Visceral(LCV) do município de Palmas –TO, na região norte, lado par, 
devido à grande incidência de casos de cães infectados pela doença. Para buscar 
conhecer melhor o grau de conhecimento da população sobre o assunto, 
desenvolve-se uma pesquisa epidemiológica de caráter quantitativo e informativa 
através de questionário online e físico com 109 pessoas, sendo proprietários ou 
não de cães.  

Palavras-chave: Epidemiologia. Incidência. Reservatório. Transmissão. 

Introdução 

A leishmaniose ou calazar, como é conhecida popularmente, tem 

distribuição mundial e é de grande importância para saúde pública. Sendo essa 

uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania sp., este mesmo é 

um parasita intracelular obrigatório, que invade as células do sistema fagocítico 

mononuclear. Acomete principalmente os cães, sendo que estes são considerados 

no ciclo urbano de transmissão os principais reservatórios, através do qual o 

homem e outros animais podem se infectar. Porém, animais silvestres, como lobos, 

coiotes e raposas, também podem ser reservatórios, quando infectados. 

A transmissão no Brasil se dá através da picada de um mosquito pertencente 

à subfamília dos flebotomídeos, do gênero Lutzomyia e à espécie Lutzomyia 

longipalpis, sendo esse o principal vetor brasileiro. Esse mosquito possui alguns 

nomes populares como; mosquito-palha, birigui ou tatuquiras. Somente as fêmeas 

do L. Longipalpis são hematófagas, ou seja, alimenta-se de sangue, seu hábito 
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alimentar é variável, desde cães, aves, animais silvestres até humanos. Essa 

grande variação na alimentação se dá pela capacidade de adaptação do mosquito 

ao ambiente em que se encontra desta forma o mesmo busca sempre a fonte de 

alimentação em maior abundancia.  

Conforme estudo feito por Neves; Rodas e Gomes (2007), em Araçatuba-

SP, o L. Longipalpis tem uma grande predileção pelos cães como fonte de alimento, 

já os humanos a uma baixa prevalência, sendo esse, fonte de alimento ocasional. 

Vale ressaltar que o estudo foi feito em região peridomiciliar, onde no qual teve uma 

maior concentração de cães e do mosquito, reforçando assim a tese que o mosquito 

adéqua seu hábito alimentar conforme maior oferta de alimento.  

 O L. Longipalpis é um mosquito muito pequeno que costuma se reproduzir 

em locais com matéria orgânica em decomposição, porém devido sua grande 

capacidade de adaptação, ele também pode ter o desenvolvimento da sua forma 

imatura em regiões hostis, como o semiárido, devido à habilidade de que os ovos 

têm em sofre mínima desidratação. 

Há cerca de algumas décadas atrás a leishmaniose era restrita a área rural, 

principalmente no Nordeste, todavia ouve uma grande expansão para região 

urbana, preocupados com essa distribuição da doença no país o Ministério da 

Saúde criou o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, no ano 

de 2006.  

A presença de leishmanias no interior de células do sistema fagocítico 

mononuclear de alguns órgãos não se acompanha, em geral, de alterações 

patológicas importantes. Porém, a hipertrofia e hiperplasia do sistema macrofágico 

das vísceras é a razão da esplenomegalia, da hepatomegalia, bem como alterações 

da medula óssea.  

Os sinais viscerais mais comuns observados são linfadenopatia, emaciação, 

sinais possíveis de insuficiência renal (poliúria, polidipsia, vômito), neuralgia, 

poliartrite, poliomiosite, e outros sinais clínicos; sendo que aproximadamente um 

terço dos pacientes apresenta febre e esplenomegalia.  

Dentre os sinais cutâneos podemos citar hiperqueratose, pelagem seca e 

quebradiça, perda de pelos, e unhas anormalmente longas ou quebradiças, o que 

se constitui em um achado específico em alguns pacientes.  
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O diagnóstico da Leishmaniose é complexo devido ao caráter sistêmico da 

doença, sua gama de sinais clínicos inespecíficos e os custos dos exames. A 

combinação dos diferentes exames e a observação dos sinais clínicos é 

recomendada para a obtenção do diagnóstico mais seguro possível. 

O tratamento de animais positivos para leishmaniose visceral é controverso, 

já que os quimioterápicos utilizados não são capazes de retirar completamente o 

protozoário do organismo, resultando em animais persistentemente infectados, o 

que pode representar risco para a saúde animal e humano. A droga usada para o 

tratamento é o Milteforan, sendo que este foi autorizado recentemente pelo 

Ministério da saúde 

A prevenção da leishmaniose nos cães é feita pelo controle da população 

canina errante, a doações de animais somente após o exame negativo para 

leishmaniose, uso de telas em canis individuais ou coletivos e uso de coleiras 

impregnadas com repelentes, são medidas preventivas.  

Objetivou-se através desse trabalho levantar dados epidemiológicos sobre o 

atual quadro da Leishmaniose em cães na região norte lado par da cidade Palmas, 

Tocantins. 

 

Metodologia 

Os acadêmicos da disciplina de Epidemiologia das doenças infecciosas e 

zoonoses do sétimo período do curso de Medicina Veterinária da Faculdade 

Católica do Tocantins, realizaram um levantamento de dados sobre a Leishmaniose 

Canina no município de Palmas Tocantins. Para efetuar a entrevista elaborou-se 

um questionário online composto por dez perguntas objetivas de múltiplas escolhas 

e sucintas, a grande maioria dos entrevistados foram abordados no parque dos 

Povos Indígenas, na área verde, situada na quadra 204 Norte.  

O formulário contou com perguntas voltadas a idade, grau de escolaridade, 

renda familiar, quantidades de animais por entrevistados, conhecimento em relação 

a doença e meio pelo qual o proprietário o adquiriu, vacina da leishmaniose, casos 

de animais diagnosticados, coleiras antiparasitárias e as formas de tratamento 

dentro da legislação atual.  
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Para realizar a coleta dos dados os discentes foram divididos em pequenos 

grupos, ao total foram entrevistadas 106 pessoas, em média cada entrevista durou 

em torno de cinco minutos, em alguns de duvidas ouve a instrução sobre a zoonose.  

As perguntas foram lidas pelos entrevistadores, e registradas de forma online 

no inquérito, gerando dados estatísticos em modo de gráficos.  

 

Resultados e Discussão 

Ao todo foram realizadas 106 entrevistas, em alguns casos o público não 

tinha cães atualmente, porém, os mesmos já possuíram anteriormente.  

Na população estudada, 46,2% dos proprietários tinham entre 25 e 40 anos 

de idade, 30,2% tinha entre 18 a 25 e 23,6% entre 40 a 60 anos. Com esse 

resultado obtido foi possível determinar que a maioria dos tutores tem entre 25 e 

40 anos.  

Quando questionados em relação ao grau de escolaridade, 58,5% dos 

proprietários tinham curso superior, 30,2% somente o nível médio, 4,7% o ensino 

fundamental e 6,6% não possuíam escolaridade ou não quiseram opinar. Esse 

resultado permitiu observar que a maior parte dos tutores tem curso superior.  

Em relação à renda familiar 30,2% possuem mais de quatro salários 

mínimos, 22,6% entre dois a quatro salários, 19,8% entre um a dois e 27,4% 

preferiram não declarar. 

De acordo com a quantidade de animais por pessoa; 33% possuem um 

animal, 23,6% dois, 32,1% acima de dois e 11,3% não possui cães. Perante esse 

resultado, a maioria dos proprietários possuía um animal, porém pôde se observar 

que não houve diferença significativa entre os proprietários que tem um animal para 

os que dispõem de dois animais. 

Quando observado o nível de conhecimento dos proprietários em relação à 

doença, 64,2% têm prévio conhecimento, 31,1% muito e 4,7% nunca tinham ouvido 

falar.  

O maior meio de comunicação pelo qual os proprietários adquiriram 

conhecimento sobre a patologia foi através de clínicas veterinárias com 26,4%, 

seguida por redes sociais 21,7%, 18,9% teve conhecimento por meio de 

campanhas públicas, 13,2% através de TV, Rádios e Jornais, 19,8% não teve 

conhecimento através de nenhuma das opções acima.  
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Sobre a vacina especifica para leishmania, 53,8% responderam que 

realizaram a vacinação, 36,8% não vacinaram seus animais e 9,4% não tem 

conhecimento da vacina. 

No público entrevistado, 52,8% já tiveram animais diagnosticados com 

calazar, 47,2% não tiveram animais diagnosticados.  

Cerca de 51,0% tem conhecimento da coleira antiparasitária e faz uso, 

39,6% não tem conhecimento e não faz uso e 9,4% não tem conhecimento porem 

faz uso.  

Quando comparado o nível de conhecimento dos proprietários sobre as 

formas de tratamento, 57,55% não conheciam 42,45% conhecia o tratamento. 

Quando analisado a maior porcentagem da idade e do grau de escolaridade 

a uma analogia, onde a via de regra as pessoas com 25 a 40 anos apresentam 

tempo de vida suficiente para um ensino superior completo. 

O presente estudo evidenciou que o nível de conhecimento por parte dos 

proprietários, é prévio, o que também foi visto por Gama, M.E.A.et.al(1998) onde 

verificou que o nível de conhecimento acerca da doença foi razoável em relação 

aos aspectos epidemiológicos (transmissão, vetores, reservatórios) e clínicos.  

A uma concomitância entre a renda familiar com os meios de comunicação, 

de modo que os proprietários com maior recurso financeiro obtiveram informação 

sobre a doença em clinicas veterinárias. 

De acordo com o relatório do Ministério da Saúde, em 2009, foram 

registrados 428 casos de leishmaniose visceral canina no estado de Tocantins, 

correspondendo o terceiro estado com maior registro de casos no país 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Os dados acima confirmam os resultados do 

tópico da pesquisa sobre animais diagnosticados com a enfermidade, onde a maior 

porcentagem com cerca de 52,8% eram casos confirmados.  

Dentre as formas de profilaxia vista no formulário (vacinação e coleira 

antiparasitária) apontou que grande parte dos tutores faz uso das medidas 

profiláticas. Todavia a utilização é feita individual ou em conjunto, sendo que o 

método individualizado prevalecia. 

O número de proprietários que não tinham conhecimento do meio de 

tratamento apresentou-se elevado, devido ao fato de ter sido liberado recentemente 

pela ANVISA. 
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Conclusão 

O quadro da Leishmaniose canina no estado do Tocantins é complexo, 

dando destaque para a cidade de Palmas por se tratar de uma área favorável para 

o desenvolvimento do vetor. A região especifica estudada no presente trabalho 

revelou através dos dados epidemiológicos a alta endemicidade no local. É de 

suma importância que sejam elaborados projetos voltados para a educação 

sanitária e que se tenha mais parcerias entre médicos veterinários da rede privada 

e a vigilância sanitária.  
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Resumo  

A Anemia Infecciosa Equina uma enfermidade causada pelo lentivírus que possui 
alto grau de patogenicidade. A transmissão ocorre por transferência de sangue 
infectado através de insetos hematófagos da ordem Diptera e utensílios 
contaminados compartilhados. Os sinais clínicos irão depender da virulência da 
amostra infectada e susceptibilidade do hospedeiro. Para o diagnostico, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) recomenda a utilização do 
método de diagnóstico Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA). O presente trabalho 
teve como objetivo analisar os casos registrados de Anemia Infecciosa Equina no 
período de 2009 a 2018 no estado do Tocantins. O estudo trata-se de uma 
retrospectiva da quantidade de casos diagnosticados de AIE no Tocantins, através 
de informações coletados na base de dados do Sistema Nacional de Informação 
Zoossanitária. No período entre 2008 - 2018 foram registrados o total de 2.641 
casos. Para o controle dessa patologia recomenda-se a realização periódica de 
exames sorológicos para monitoramento do rebanho, com médico veterinário 
certificado pela ADAPEC e o não compartilhamento de equipamentos 
contaminados e a compra de animais provenientes de propriedades monitoradas. 

Palavras-chave: Perdas econômicas. Lentivírus. Notificação imediata. 

 

Introdução 

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é sem dúvida a enfermidade de maior 

impacto sobre os equídeos, podendo também atingir outros animais como os 

muares (MORAES, 2017) e asininos (MELO, 2012). É conhecida popularmente 

como febre dos pântanos, causada pelo lentivírus que possui alto grau de 
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patogenicidade. Sua transmissão ocorre por transferência de sangue infectado 

através de insetos hematófagos da ordem Diptera e utensílios contaminados 

compartilhados, como por exemplo, agulhas, materiais cirúrgicos, freios e esporas 

(LEITE, 2003).  

Os sinais clínicos irão depender da virulência da amostra infectada e 

susceptibilidade do hospedeiro. A resposta clinica pode apresentar-se em forma 

aguda: trombocitopenia, febre e anorexia, podendo desaparecer dentro de alguns 

dias. Alguns animais podem desenvolver a forma mais grave e chegar a óbito, que 

seria a fase crônica: febre, anorexia, edema, leucopenia, anemia, trombocitopenia, 

hemorragias, diarreia, glomerlonefrite e letargia, podendo permanecendo por três a 

cinco dias. A última forma é a inaparente, quando o animal sobrevive às fases 

anteriores se torna portador por toda a vida (LEITE, 2003). 

Para o diagnostico, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) recomenda a utilização do método de diagnóstico Imunodifusão em Gel de 

Ágar (IDGA), no entanto, também são utilizados os métodos de Reação em Cadeia 

da Polimerase - PCR e ELISA (SANTOS, 2011). Sendo o IDGA o único exame 

prescrito oficialmente para o transito de equídeos pela Organização Mundial de 

Saúde Animal (MORAES, 2017). 

Uma vez diagnosticada a doença o MAPA orienta segundo, a normativa n° 

45 da legislação, que esses animais sejam abatidos como forma de controle 

(BRASIL, 2004), uma vez que não existe tratamento ou cura e trata-se de uma 

doença altamente infectocontagiosa (FRANCO, 2011). É uma doença de 

notificação imediata para qualquer caso suspeito (BRASIL, 2013). 

AIE apresenta distribuição em toda território nacional, exames sorológicos 

comprovaram a presença dessa patologia em diversos estados como o Tocantins 

(BURNS, 2013), Minas Gerais (ALMEIDA, 2017), Pará (PENA, 2006), Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará (SILVA, 2013) e Distrito Federal (MORAES, 2017). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os casos registrados de 

Anemia Infecciosa Equina no período de 2009 a 2018 no estado do Tocantins, 

Brasil. 

 

Metodologia 
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 O estudo trata-se de uma retrospectiva da quantidade de casos 

diagnosticados de Anemia Infecciosa Equina no estado do Tocantins, localizado na 

região norte do Brasil, no período de dez anos (2008 - 2018). Foram avaliadas 

informações na base de dados do Sistema Nacional de Informação Zoossanitária, 

disponibilizado no site do Ministério da Agricultura, Peruaria e Abastecimento – 

MAPA (BRASIL, 2019). Os dados obtidos foram analisados e armazenado em 

tabela. 

 

Resultados e discussão 

 No período entre 2008 - 2018 foram registrados o total de 2.641 casos de 

Anemia Infecciosa Equina no estado do Tocantins (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Casos de notificação de AIE no estado do Tocantins no período de 

2008 – 2018. 

Ano Casos registrados 

2008 423 

2009 268 

2010 292 

2011 214 

2012 42 

2013 86 

2014 299 

2015 326 

2016 466 

2017 77 

2018 148 

TOTAL 2.641 

Fonte: Sistema Nacional de Informação Zoossanitária (2019). 

 

Nos dados coletados foi possível observar que a quantidade de casos se 

manteve entre os anos de 2009, 2010 e 2011. No ano de 2012 teve uma queda 

bem significativa de 172 casos, dando importante para os criadores de equinos do 

estado.  

Após crescente amento de ocorrências, os números se mantiveram  ≤ 100 

casos nos anos de 2012 e 2013, posteriormente, os registros de AIE aumentaram 

por três anos consecutivos. Devido esse avanço de novos casos a Agência de 
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Defesa Agropecuária do estado do Tocantins (ADAPEC) aprovou normas 

complementares ao Programa Estadual de Sanidade de Equídeos (PESE), na qual 

exige a certificação em curso de Resenha, Coleta de Material e Legislação para 

Exame de AIE e Mormo a partir do ano de 2018 para os Médicos Veterinários 

cadastrados no PESE (TOCANTINS, 2017). 

No ano de 2017 os números caíram mais uma vez, mas teve um aumento 

de 71 novos casos no ano seguinte. 

 

Conclusões 

 Constatou-se que a Anemia Infecciosa Equina trata-se de uma doença 

altamente contagiosa, que causa grandes prejuízos econômicos devido à eutanásia 

dos animais infectados. Para o controle dessa patologia recomenda-se a realização 

periódica de exames sorológicos para monitoramento do rebanho, com médico 

veterinário certificado pela Agencia de Defesa Agropecuária do estado do Tocantins 

(ADAPEC).  

Também se recomenda o não compartilhamento de equipamentos como 

agulhas, materiais cirúrgicos, freios e esporas equestres, e a compra de animais 

provenientes de propriedades monitoradas. 
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Resumo 
Gás ozônio medicinal é um potente agente oxidante capaz de melhorar a 
oxigenação sanguínea pelo incremento na flexibilidade dos eritrócitos, além de 
atuar de forma analgésica, anti-inflamatória e imunoestimulante. O presente estudo 
objetivou avaliar o efeito da ozonioterapia nas diversas patologias e lesões em cães 
e gatos. Dez animais com patologias relacionadas aos sistemas locomotor, 
tegumentar e digestório foram avaliados por meio do exame clínico. Os animais 
foram submetidos às sessões de ozonioterapia de acordo com clínica apresentada, 
sendo o protocolo individualizado (dose, concentração, local e vias de aplicação). 
Todos os casos apresentaram melhora clínica evidente, sendo a ozonioterapia 
utilizada de forma única ou combinada com alopatia. Apresentou ser importante 
ferramenta alternativa para proporcionar melhora nos quadros de inflamação, 
contaminação e dor. Quando utilizada de forma isolada ou em combinação com 
outros tratamentos, possui potencial de melhorar qualidade de vida em um curto 
espaço de tempo, muitas vezes demonstrando efeito analgésico imediato à sua 
aplicação, sendo esse fator um dos principais benefícios ao seu uso. Conclui-se 
que a ozonioterapia foi eficiente nos tratamentos realizados, sendo casos 
dermatológicas mais efetivos, além de desempenhar excelente efeito analgésico 
em patologias do sistema locomotor e quadros inflamatórios de gengivite em 
felinos.  
Palavras-Chave: estresse oxidativo, canino, ozônio. 
 

Introdução 

O ozônio (O3) é um gás instável, incolor e com característico odor, 

constituído por três átomos de oxigênio (O2) (BOCCI, 1996). O ozônio de aplicação 

médica é uma mistura de no máximo 5% de ozônio e 95% de oxigênio. Para garantir 
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os efeitos farmacológicos, o ozônio deve ser gerado a partir do oxigênio medicinal, 

pois aquele produzido por meio do ar atmosférico é capaz de gerar compostos 

tóxicos junto com o ozônio (BOCCI, 2006).  

A ozonioterapia pode ser indicada como tratamento único ou adjuvante em 

vários casos, como doenças isquêmicas avançadas, osteoartroses, osteomielites, 

abscessos com fístula, feridas infectadas, úlceras crônicas, queimaduras, infecções 

crônicas da cavidade oral, doenças infecciosas agudas e crônicas, hérnia de disco 

intervertebral, doenças degenerativas, tumores e alergias (ISCO, 2010). O gás tem 

efeito sistêmico e se caracteriza por causar o aumento do aporte de oxigênio a 

todas as células do organismo, com efeito bactericida, fungicida e de inativação 

viral, além de estimular a imunidade e ter efeito anti-inflamatório importante. Pode 

ser indicado ainda como coadjuvante no tratamento de algumas dores crônicas e 

em baixas concentrações pode modificar e estimular a resposta imunológica do 

indivíduo (BOCCI, 2004). 

Quando a terapia é aplicada de forma adequada e acompanhada por um 

bom diagnóstico, pode alcançar ótimos índices de sucesso já que o gás é 

considerado como substância medicinal capaz de melhorar a oxigenação e o 

metabolismo celulares, promovendo assim, ações anti-inflamatórias, antissépticas 

e modulando o estresse oxidativo (BOCCI et al., 2011).  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da ozonioterapia nas diversas 

patologias e lesões em cães e gatos, além de avaliar a melhora da qualidade de 

vida animal por meio do acompanhamento dos parâmetros clínicos e sinais clínicos 

manifestados. 

 

Metodologia 

O estudo foi conduzido na Clínica Veterinária da Católica do Tocantins, 

Campus de Ciências Agrárias e Ambiental, no período de agosto de 2018 a junho 

de 2019. O projeto foi aprovado na Comissão de Ética e Uso nos Animais (CEUA-

FACTO), com protocolo N. 084/2018.  

Dez animais entre caninos e felinos, ambos os sexos, idades e raças 

variadas foram divididos em sistemas dermatológico, oftalmológico, neurológico e 

ortopédico. Após a avaliação clínica, laboratorial e de imagem, foi estabelecido um 

protocolo de tratamento individualizado, com reavaliação semanais ou quinzenais.  
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Cada animal teve sua ficha individual com exame físico, anamnese e 

resultados de exames de imagem e laboratorial. Os animais selecionados 

receberam aplicações semanais de ozônio por via intra-retal (IR), via subcutânea 

(SC), BAG (bolsa de plástico resistente para acoplar em um membro e insuflar com 

o gás ozônio), água ozonizada (água bidestilada que foi colocado uma alta 

concentração de ozônio por 5 minutos), óleo ozonizado e colírio ozonizado, 

conforme necessidade e protocolo de atendimento. 

Para as sessões, utilizou-se gerador de ozônio (Marca Philozon mod.MX – 

Potencia 70W – Pressão de Oxigênio 3,5 Kgf/cm² - nº de série 0776) e torre para 

água ozonizada de 1,5 litros (Ozone&Life). Os procedimentos e concentrações de 

ozonioterapia variaram conforme a via de aplicação, sendo: Via Intraretal (IR); Via 

Subcutânea (SC); Água Ozonizada; “BAG”; Óleo Ozonizado e Colírio Ozonizado. 

 

Resultados e Discussão 

Dos animais avaliados, 90% (9/10) eram cães e somente 10% (1/10), gatos. 

Em cada caso clínico foi realizado anamnese rigorosa e exame físico detalhado. 

Colhido material para exames laboratoriais (hemograma completo, leucograma e 

bioquímicos) e dependendo do caso clínico, avaliação de imagem (RX e 

Ultrassom). Todos os animais tiveram acompanhamento semanal ou quinzenal, 

sendo selecionados por clínicas de especialidades, sendo 60% (6/10) ortopédicos, 

30% (3/10) dermatológicos e 10% (1/10) odontológicos. 

Dentre esses 10 animais, 8 aderiram ao projeto de pesquisa os demais 

somente compareceram uma vez e não retornaram, os animais que aderiram, 

tiveram êxito no tratamento. O felino compareceu uma vez e foi solucionado o 

problema com uma aplicação de ozônio. Todos os dados dos casos clínicos 

encontram-se apresentados no Quadro 1. Por se tratar de atendimento 

individualizado, cada caso clínico apresenta-se detalhamente exposto abaixo. 

Caso Clínico 1 (Canina) - Diagnóstico: Paraparesia aguda de membros pélvicos. 

Após duas sessões de ozônio IR, conseguiu manter-se em estação e houve 

evolução para completa deambulação. Animal permaneceu com ataxia leve em 

membro pélvico direito. Caso Clínico 2 (Canina) - Diagnóstico: fratura vertebral 

traumática e paraplegia há 3 anos com ferida exsudativa em processo espinhoso 

(local do implante em coluna). Realizado aplicação de ozônio SC peri-lesional e 
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aplicação IR. O Tutor não abandonou o tratamento alegando que a cadela estava 

mais animada. Caso Clínico 3 (Canina) - Diagnóstico: claudicação em membro 

torácico esquerdo (artrose) e claudicação compensatória em membro pélvico 

direito. Realizado terapia com Ozônio IR com 15mcg em seringa de 60 ml, repetindo 

três vezes e via subcutânea com concentração de 10 mcg em 10 ml em região 

escapular E, 10 ml em região coxofemoral esquerda e 10 ml em região coxofemoral 

direita na primeira consulta, continuou o tratamento com IR 15 mcg em 60 ml/3 

vezes. Alívio sintomático da dor de forma imediata. Orientado a tutora a fazer 

hidroterapia no animal para fortalecimento da musculatura. Caso Clínico 4 (Canina) 

- Diagnóstico: Úlcera em região de metatarsos E. Iniciou com IR a 15mcg com 60 

ml/3 vezes, Bag a 40 mcg por 5 min., água ozonizada a 45 mcg por 5 min. e óleo 

ozonizado. Evoluiu para cura. Caso Clínico 5 (Canina) - Diagnóstico: Demodiciose 

canina generalizada. Iniciou com 10 mcg em 60 ml/3 vezes, água ozonizada a 45 

mcg por 5 min. e óleo ozonizado. A água e o óleo eram feitos em homogeneização 

e borrifado no corpo diariamente. Avaliado e iniciado também com tratamento 

medicamentoso sistêmico. Após 3 meses completamente curado. Caso Clínico 6 

(Canina) - Diagnóstico: Ferida aberta secundária a fratura de dígitos em membro 

torácico direito. Lesão por acidente automobilístico há 6 meses sem nenhum 

tratamento. Apresentava lesão mucopurulenta em porção distal de membro 

torácico direito com perda dos dígitos e contaminação local e suspeita de 

osteomielite. Iniciado curativo com água ozonizada a 45 mcg por 5 min. e óleo 

ozonizado na ferida. Feito curativo oclusivo. IR a 15 mcg em 60 ml/3 vezes. A ferida 

apresentou grande melhora na cicatrização em 30 dias, mas não foi totalmente 

reepitelizada. Caso Clínico 7 (Canina) - Diagnóstico: Demodiciose canina. Iniciado 

o tratamento com borrifação de água ozonizada a 45mcg por 5 min com óleo 

ozonizado. Apareceu apenas uma vez no ambulatório de Ozônio e não retornou. 

Caso Clínico 8 (Canina) - Diagnóstico: Hérnia de disco intervertebral. Iniciou o 

tratamento não conseguindo ficar em estação recebeu IR 15 mcg em 60 ml/3 vezes 

e SC 10 mcg 40 ml em região paravertebral acima e abaixo e no local da hérnia de 

disco. Após 6 dias o cão conseguiu ficar em estação e recebeu novamente a 

mesma dose da anterior. Não retornou mais. Caso Clínico 9 (Felina) - Diagnóstico: 

Complexo Gengivite Estomatite. Recebeu sedação e foi realizada limpeza da 

mucosa oral com água ozonizada a 45 mcg por 5 min, depois da limpeza passamos 
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óleo ozonizado na gengiva. Apresentou excelente resposta ao quadro de 

inflamação. Caso Clínico 10 (Canina) - Diagnóstico: alopecia, gengivite, secreção 

ocular purulenta. Realizamos a borrifação de água ozonizada a 45 mcg por 5 min 

e óleo ozonizado no corpo, foi realizado a limpeza ocular, Teste de Schirmer e teste 

de fluoresceína, apresentou uma ulceração em córnea. Instilado colírio ozonizado. 

Não retornou para acompanhamento. 

Os benefícios farmacológicos são dependentes da correta dose de oxigênio-

ozônio (concentração e volume). Os efeitos benéficos ocorrem após o contato de 

cada molécula de ozônio com as bicamadas de fosfolipídios existentes nas 

membranas celulares. Origina-se segundos mensageiros (peróxido de hidrogênio, 

hidroperóxidos, ozonídeos e lipídios oxidados) que irão estimular a resposta 

oxidante endógena e a resposta imunológica do paciente. Assim, é importante 

controlar a dosagem do gás para se evitar um estresse oxidativo grave irreversível 

por superdosagem (RODRÍGUEZ et al., 2017).  

Observou-se que a molécula de ozônio é capaz de auxiliar a regulação da 

estrutura celular, agilizando a melhora clínica do paciente pela melhora no sistema 

imunológico. O mais interessante nessa terapia inovadora é a relação 

custo/benefício, visto que é uma terapia muito acessível (baixo custo), segura e 

com resultados excelentes capazes de melhorar a qualidade de vida do paciente e 

que atrai novos adeptos (tutores). Porém, uma das maiores dificuldades na terapia 

é manter a assiduidade do tutor para a realização das sessões que podem ser 

diárias, semanais, quinzenais. 

 

Conclusão  

 A ozonioterapia mostrou-se eficiente em todos os tratamentos em que foi 

utilizado, sendo os casos dermatológicas mais efetivos, além de desempenhar 

excelente efeito analgésico em patologias do sistema locomotor e quadros 

inflamatórios de gengivite em felinos. A melhora dos casos clínicos foi evidente na 

terapia isolada ou combinada com tratamento convencional e doses, volume e vias 

de aplicação foram variados e dependiam da resposta de cada paciente, 

necessitando-se de protocolo individualizado. 
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Avaliação Do Estresse Térmico Em Bovinos De Corte Criados No 

Sistema De Confinamento Através Da Termografia 

  

Fábio Fabrício Silva Oliveira118 
Luís Flavio Silva Botelho119 

André Luiz Hoeppner Rondelli2 
 

Resumo 
O Brasil vem crescendo cada dia mais no âmbito pecuária e com isso grandes 

inovações vêm sendo criadas para auxiliar nessa caminhada. Um dos pontos 
chaves discutidos por todos é o bem-estar animal, sendo cada vez mais o foco das 
empresas. Podemos citar a termografia como uma grande inovação para avaliar a 
temperatura dos animais em confinamento assim possibilitando o diagnostico de 
estresse térmico. No estudo foram coletados dados de temperatura diária e de 
alguns animais Bos indicus e Bos taurus, dados estes que foram tabelados e 
estudados possibilitando o diagnostico de estresse térmico nos animais. Houve 
correlação entre a temperatura diária e a temperatura ocular, e ainda, o estudo 
demonstrou que bovinos da raça Angus tendem a ter a temperatura mais quente 
do que bovinos da raça Nelore.  
 
Palavra-chave: Temperatura, bem-estar, produtividade. 
 

Introdução 

De acordo com o IBGE (2019) o Brasil possui o segundo maior rebanho bovino 

do mundo e o primeiro maior rebanho bovino comercial do mundo e já abateu cerca 

de 2 milhões de animais apenas no 2° trimestre do ano de 2019. Para que o país 

chegasse a um nível tão grande foi preciso muitos estudos e inovações, 

considerando a preocupação com o bem-estar dos animais um dos fatores 

influenciadores para esse feito. 

A preocupação com o bem-estar dos bovinos vem sendo uma questão 

bastante discutida e cada vez mais cobrada pelas multinacionais e pelo público 

consumidor, fazendo com que a industrial da pecuária busque atender essa 

exigência, ou seja, visando proporcionar aos animais uma situação adequada para 

intensificar sua produção sem perder o conforto e as características naturais 

(SANTOS, 2005). 
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Segundo Almeida (2009) o equilíbrio animal e ambiente deve ser buscado 

para que a maior eficiência seja alcançada e fatores como a disponibilidade de 

água, alimento e sombreamento devam ser levados em consideração, pois podem 

afetar diretamente as trocas térmicas de calor e as perdas latentes para o ambiente 

levando o animal ao estresse térmico. 

Com base nestes fatos é inevitável o conhecimento sobre as variáveis 

climáticas e todas as suas interações sobre os animais e suas respostas 

comportamentais, fisiológica e produtiva na adaptação ao sistema de produção 

(CAMPOS, 2009). 

Nos tempos atuais grandes inovações vêm sendo desenvolvidas e utilizadas 

para auxiliar no melhoramento da produção animal. Em meio às essas novidades 

tecnológicas vem se destacando o uso de termografia infravermelha (TIV) para 

medir a temperatura dos animais já que não é necessário o contato direto com o 

mesmo. Esta técnica pode e está sendo usada na rotina clínica veterinária com o 

intuito de diagnósticos, prevenção e em pesquisas buscando correlacionar a 

temperatura com alguns interesses econômicos ou clínicos como, por exemplo, o 

estresse térmico (LEÃO, et. Al.2015). O estresse térmico pode ser tanto por conta 

do frio quanto do calor, ou seja, quando frio o animal buscará ingerir alimento com 

o intuito de produzir calor interno e quando quente o mesmo evitará o alimento 

buscando diminuir sua temperatura interna (FERREIRA, 2009). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar e comprovar por meio do uso da 

termografia infravermelha a presença de estresse térmico nos animais submetidos 

ao sistema de confinamento. 

 

Metodologia  

O estudo ocorreu na fazenda Encontro da Natureza situada no município de 

Silvanópolis – TO, que conta com um confinamento com capacidade para 3000 

animais por ciclo. Foi utilizado como referência um estudo realizado por Stewart et 

al (2015) onde diz que as alterações da temperatura oculares (TO) são pontos 

eficazes na avaliação de bem-estar animal. Dessa maneira, foram coletados e 

analisados a TO de 1800 amostras provenientes de três lotes de animais sendo 

novilhas da raça angus (NA), novilhas da raça nelore (NN) e touros da raça nelore 

(TN). Foram aferidas a TO de 15 animais aleatórios de cada lote, duas vezes ao 
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dia, no período da manhã e tarde com uma câmera termográfica FLIR modelo C2, 

a uma distância padrão de 2 metros (figura 01), e foram tabulados para posterior 

análise. A temperatura mínima e máxima diária foi coletada através de um 

termômetro colocado no galpão de estocagem e todos os dias eram anotados os 

valores obtidos e a memória do aparelho era zerada para análise do dia posterior. 

A análise estatística realizada foi a comparação entre as TO média de cada 

lote nos períodos da manhã e tarde. Para essa avaliação foi utilizado o teste “t” 

pareado para dados de distribuição normal e teste de Wilcoxon para dados de 

distribuição anormal (TN) (P≤0,05). Para avaliar a correlação entre a temperatura 

mínima e máxima diária e a TO média de cada lote foi utilizado o teste de correlação 

de Pearson (P≤0,05) para variáveis quantitativas contínuas. Para correlação entre 

variáveis quantitativas contínuas e qualitativas ordinais foi utilizado o teste de 

correlação de Spearman (P≤0,05) e os dados avaliados foram raça e sexo com a 

TO média. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Resultados e discussões 

  Dos 1800 dados analisados, 187 apresentaram temperatura acima de 39,0ºc 

que de acordo com Pires et al (1999), Feitosa, (2005) e Rodrigues, (2006) é uma 

temperatura que foge do estipulado ideal para produtividade e sobrevivência animal 
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demonstrando a provável existência de estresse térmico nos animais estudados. 

Contudo, não se podemos afirmar pois não houve coleta de dados confirmatórios 

como frequência respiratória que seria um dos parâmetros mais importantes na 

identificação de estresse térmico (MORAIS, 2010).  A temperatura média e desvio 

padrão nos lotes NA, NN e TN no período da manhã e tarde foram, 34,1ºc ± 0,94, 

39,5ºc ± 0.85, 32,01ºc ± 1,10, 37,7ºc ± 0.75, 31,3ºc ± 1,19, 38,3ºc ± 0,92 

respectivamente, e em outro estudo, com o uso da temperatura retal foram 

constatados resultados semelhantes, entre 37,5ºc e 39,3ºc demonstrando que a 

termográfica pode ser usada de forma única e confiável como meio de aferição da 

temperatura dos animais (SILVA , te, al.2000). 

Houve correlação da TO com a temperatura ambiental no lote NA no período 

da manhã (P=0.004764) e r=0,60 e no lote de NN no período da tarde 

(P=0.0001296) e r=0,75, demostrando que a TO desses animais se altera de 

acordo com a temperatura diária. Os demais lotes não apresentaram resultado 

significativo estatisticamente.  

A comparação da TO no período da manhã e tarde foi significativa no teste “t” 

pareado e teste de Wilcoxon para amostras pareadas, sendo os valores obtidos 

para NA, NN e TN respectivamente P<0,01, P=0,01 e P=0,00009, demostrando que 

há diferença estatística da TO nos períodos da manhã e tarde (figura 02). O teste 

de correlação de Spearman para variáveis quantitativas contínuas e qualitativas 

ordinais foi significante r= -0,72 para raça e TO no período da manhã (P<0,01) e 

período da tarde (P=0,0002) demostrando que animais da raça Nelore apresentam 

TO menor do que animais da raça Angus. Devido aos Bos indicus apresentarem 

uma adaptabilidade para suportar temperaturas mais elevadas em relação aos Bos 

taurus, já que possui algumas características que auxiliam em sua condição 

superior, como por exemplo o pelame que proporciona uma menor transmissão da 

radiação ultravioleta pela sua superfície (VALADARES FILHO et al., 2010). 

  

 

 

 

 

 



 

 

3
0
6

 

 

Em relação ao sexo, os machos apresentaram TO significante menor do que 

as fêmeas no período da manhã (P=0,00005) porém não houve correlação entre a 

TO no período da tarde e sexo (P=0,87) (r=0,02). Uma vez que existem diversos 

fatores que podem interferir de maneira intrínsecas e extrínsecas nos parâmetros 

de temperatura, incluindo alimentação, água, temperatura do ar, além de idade, 

sexo, raças não adaptadas acabam interferindo na coleta assertiva dos dados 

(LACUESTA, 2008). 

 

Conclusão 

Conclui-se que os animais no presente estudo apresentaram TO maior que 

39,0°C o que é sugestivo de estresse térmico, porém, não houve a pesquisa e 

correlação de outros dados para confirmar esta condição.  

Ainda, os animais da raça angus apresentaram TO média maior do que os 

animais da raça nelore em todos os períodos. Os animais do sexo feminino 

apresentaram TO média maior no período da manhã do que os machos e não 

houve diferença no período da tarde. 

É evidente que o uso da termografia foi efetivo no diagnóstico do estresse 

térmico dos animais. Contudo, por ser uma técnica inovadora é necessário mais 

estudo e principalmente com o intuito de abranger o campo de pesquisa, dando 

novas perspectivas para a evolução da pecuária. 
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Resumo  
A anemia infecciosa equina (AIE) é uma patologia infectocontagiosa, causada por 
um vírus que acomete os equídeos e não apresenta cura, transmitida por vetores, 
através da picada de insetos hematófagos ou por agulhas, arreios, leite e sêmen. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a incidência da anemia infecciosa equina no 
Tocantins. Foram quantificadas as ocorrências de AIE entre os anos de 2014 e 
2018, para os 139 municípios tocantinenses. As informações foram obtidas por 
meio da plataforma SIDATO – Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do 
Estado do Tocantins e os dados foram analisados com o auxilio de planilhas do 
Excel. Foi possível identificar 1476 casos de AIE no Estado do Tocantins entre os 
anos de 2014 a 2018, sendo que no ano de 2016 teve-se o maior índice de 
ocorrências, totalizando 446 casos de anemia infecciona equina. Em 2018 
ocorreram maiores números de casos de AIE nas regionais da agencia de defesa 
agropecuária (ADAPEC) em Colinas, Porto Nacional, Formoso do Araguaia e 
Araguaína. Já no ano de 2019 (até o mês de setembro) maiores índices em 
Araguaína, Formoso do Araguaia, Taguatinga e Paraíso do Tocantins. Conclui-se 
que o Tocantins apresenta um número significativo de casos de AIE, observando-
se a diminuição da prevalência de casos da anemia infecciosa equina. 
Palavras-chaves: AIE. Vetores. Diagnóstico. Sinais clínicos. 
 
Introdução 

O cavalo é um animal que está presente desde o começo do mundo, era 

usado para ajudar no trabalho e no transporte de pessoas, atualmente também é 

utilizado em esportes e lazer. Estes animais também possuem uma relevância para 

o agronegócio do país, pois geram renda para os produtores em atividades 

esportivas e possibilita a exportação da carne, a qual vem crescendo no Brasil 

devido o consumo externo de carne in natura e a utilização para a área pet. 

Essa evolução da exploração da equideocultura possibilitou o surgimento de 

algumas enfermidades, como mormo, anemia infecciosa equina, encefalomielite e 

influenza, que podem trazer prejuízos para os criadores desses animais, pois além 
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de causarem danos econômicos algumas delas podem ser transmitidas ao homem 

sendo zoonoses.  

Devido o surgimento destas doenças, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA publicou uma Instrução Normativa de nº50 que estabelece 

estas patologias como de notificação obrigatória, que devem ser informadas para 

os órgãos de defesa sanitária. No estado do Tocantins a ADAPEC- Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins é o órgão responsável por receber e 

monitorar a ocorrência destes problemas.  

Desta forma o PESE- Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos 

trabalha em consonância com o programa nacional, tendo o objetivo de controlar, 

prevenir e erradicar doenças em equídeos, seguindo legislações específicas que 

normatiza as ações relacionadas a doenças de notificação obrigatória, sendo que 

a AIE é a que apresenta uma maior prevalência em todo o país, por ser uma doença 

infectocontagiosa e que causa impacto econômico.  

Entre os anos de 1999 e 2018, o Brasil apresentou 124 mil casos de anemia 

infecciosa por todo o Brasil, no estado do Tocantins de 2005 até 2018 foram 

observados 3.848 casos de AIE. 

O estado do Tocantins apresenta um rebanho de 250.742 equídeos sendo 

desses 11.756 de asininos, 52.000 de muares e 186.986 de equinos, dessa forma 

o Tocantins ocupa o 10º lugar no ranking em número de cabeças de equídeos, 

sendo que a Bahia ocupa o 1° lugar com 1.007.061 cabeças, Minas Gerais segundo 

lugar com 966.327 e Rio Grande do Sul terceiro lugar com 473.326 animais. 

A AIE também é conhecida como febre do pântano ou ainda por malária 

equina, sendo um vírus do gênero lentivirinae e da família retrovidadae, do tipo 

RNA envelopado, no qual o retrovirus só é inativado por detergentes e pelo calor 

apresentando em 56°c por 30 minutos, o vírus acomete as células vermelhas do 

sangue, que dessa forma diminuindo a transferência de oxigenação para o tecido, 

esses se apresentando os únicos reservatórios dessa patologia.  

A anemia infecciosa equina pode ser de forma aguda que apresenta 

sintomas como: edema de membros, febre alta, falta de apetite, fraqueza e anemia 

intensa; já na forma crônica: fraqueza, febre esporádica e baixo rendimento, na 

forma subaguda o animal é assintomático, tendo seu período de incubação de 7-

21 dias. 
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Grande parte dos animais são portadores assintomáticos da doença, porém, 

pode-se observar febre intermitente, trombocitopenia, anemia leve a moderada, 

anorexia, depressão, fraqueza, icterícia, edemas, petéquias nas mucosas e 

esplenomegalia. Equídeos que se recuperam da síndrome aguda podem 

desenvolver a síndrome subaguda ou crônica e os sinais clínicos são observados 

após situações estressantes ou após o uso de corticoides (CRAIGO et al. 2009).

 Os equídeos podem ser infectados através das picadas de insetos 

hematófagos (mutucas, moscas dos estábulos, mosquitos), de agulhas 

compartilhadas contaminadas, de arreios, das esporas, de sêmen e de leite.  

O diagnóstico dessa doença deve ser feito através de anamnese e exames 

físicos, o diagnostico confirmatório é com o exame laboratorial com a colheita do 

sangue do animal e dessa forma é realizado uma prova sorológica (IDGA), que em 

caso de positivo o PESE é notificado do resultado, dessa forma não existe 

tratamento e nem vacina para essa enfermidade. 

O proprietário pode solicitar a um médico veterinário privado habilitado no 

PESE para realizar a colheita de amostra e enviar ao laboratório, caso seja positivo 

o mesmo notifica SFA- Superintendência Federal de Agricultura e a mesma manda 

esse resultado para o órgão executor (ADAPEC) que irá tomar as medidas 

sanitárias mediante ao foco segundo a instrução normativa n°45 e CECAIE que é 

a portaria estadual para anemia. 

A população de equídeos de tração possui importância epidemiológica na 

disseminação da AIE por não ser submetida a testes diagnósticos com 

periodicidade e por ser submetida à comercialização frequente, além disso, esses 

animais transitam em área urbana e rural e muitos passam a noite em currais 

comunitários o que favorece a transmissão de diferentes patógenos (MORAES, 

2017). O objetivo desse trabalho foi avaliar a incidência da anemia infecciosa 

equina no estado do Tocantins. 

 

Metodologia 

Este estudo representa uma pesquisa quantitativa e descritiva, pois avaliou 

as variáveis representadas em dados numéricos, tais como, os números de 

ocorrência de anemia infecciosa equina (AIE) no estado do Tocantins.  
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Para a realização deste trabalho foram obtidos dados disponibilizados pela 

ADAPEC – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, a qual possui 

o Programa Estadual de Sanidade dos Equinos (PESE), responsável pelo controle, 

prevenção e vigilância epidemiológica das enfermidades que acometem os 

equídeos (equinos asininos e muares). 

Foram quantificadas as ocorrências de AIE entre os anos de 2014 e 2018, 

para os 139 municípios tocantinenses. As informações foram obtidas por meio da 

plataforma SIDATO – Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado do 

Tocantins, os dados foram analisados com o auxilio de planilhas do Excel. 

Para se controlar os índices de doenças de notificação obrigatória, no 

trânsito de animais intra e interestaduais a guia de trânsito animal (GTA) é exigido 

a realização dos exames de AIE e mormo, sendo assim os laboratórios oficiais para 

realização de exame devem ser credenciados pelo Ministério da agricultura. 

Mediante do resultado positivo o PESE faz-se às notificações e interdições das 

propriedades. Posteriormente é realizada a eutanásia do animal positivo para a 

doença no qual é identificado através da resenha contida no formulário de 

requisição do exame, em seguida realiza-se o saneamento dessa propriedade. 

 

Resultados e Discussões  

 Na Figura 1 podem-se observar os casos de anemia infecciosa equina no 

Estado do Tocantins, entre os anos de 2014 a 2018. 

 De acordo com a Figura 1, foi possível identificar 1476 casos de AIE no 

Estado do Tocantins entre os anos de 2014 a 2018, sendo que no ano de 2016 

teve-se o maior índice de ocorrências, totalizando 446 casos de anemia infecciona 

equina. Já nos anos de 2017 e 2018 ocorreu um decréscimo no número de casos, 

sendo 198 e 148 casos, respectivamente. 

 

Figura 1. Número de casos de AIE no Estado do Tocantins, entre os anos de 

2014 a 2018. 
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Fonte: ADAPEC, 2019. 

 

  Na Figura 2, demonstra os casos de anemia de infecciosa equina de 

acordo com as regionais tocantinenses, nos anos de 2018 e 2019 (até mês de 

setembro). 

 

Figura 2. Número de casos de AIE por regionais tocantinenses nos anos de 2018 

e 2019 (até o mês de setembro). 

 

Fonte: ADAPEC, 2019. 

 

 Pode-se observar na Figura 2 que no ano de 2018 ocorreram maiores 

números de casos de AIE nas regionais da ADAPEC de Colinas, Porto Nacional, 

Formoso do Araguaia e Araguatins, sendo 33, 25, 21 e 18 respectivamente. Já no 

ano de 2019 (até o mês de setembro), as regionais com maiores índices foram: 

Araguaína, Formoso do Araguaia, Taguatinga e Paraíso do Tocantins, sendo 18, 

14, 14 e 13, respectivamente. Também é possível notar-se uma diminuição de 
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casos nas regionais de Colinas, Araguaína, Porto Nacional, quando comparado o 

ano de 2018 e 2019 (até o mês de setembro).  

 Em relação com outros Estados como o Maranhão e Bahia, que fazem 

divisa com o Estado o Tocantins, mostra se que o número de casos de AIE dos 

anos de 2005 á 2018 foram de 10.944 casos, tendo uma baixa nos índices em 

2015 com 150 casos, nos outros anos subiram alarmantemente. Sendo em 2016 

com 896, 2017 com 928, 2018 com 926, já no Estado da Bahia com 7.062 

apresentando quedas nos índices em 2016 com 53 casos e subindo esses casos 

em 2017 para 359 e em 2018 para 482. 

 

Conclusão  

Foi possível concluir que o Estado do Tocantins apresenta um número 

significativo de casos de anemia infecciosa equina, pois dessa forma observa se 

que este estado esta evoluindo para a erradicação de animais anemia infecciosa 

equina.  
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Erliquiose Canina: Revisão de Literatura 
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Resumo 

A Erliquiose Canina, também conhecida popularmente como “Doença do 
carrapato”, é uma patologia que acomete a família Canidae, causada pela bactéria 
Ehrlichia Canis e possui como vetor o carrapato Rhipicephalus Sanguineus. A 
doença apresenta grande relevância na rotina clínica da medicina veterinária 
canina por sua alta incidência, causando sinais clínicos que variam de moderados 
a severos. O diagnóstico é considerado difícil devido à falta de especificidade dos 
sinais clínicos, havendo dificuldades na intervenção terapêutica e o tratamento é 
realizado através da administração de doxiciclina como antibiótico de escolha. O 
estudo em questão objetivou realizar uma revisão literária acerca da Erliquiose 
Canina a fim de destacar os pontos e observações principais sobre a patologia. 
Palavras-chave: Erliquiose. Ehrlichia Canis. Rhipicephalus sanguineus;  

 

Introdução 

A Erliquiose Canina é uma doença que acomete animais domésticos de 

grande relevância na medicina veterinária por sua alta incidência nas clínicas, ela 

é causada pela bactéria Ehrlichia Canis e possui como vetor o carrapato 

Rhipicephalus sanguineus. Além de possuir grande importância, a doença possui 

caráter zoonótico, sendo um problema de saúde pública, conforme afirma Silva 

apud Moraes: 

Na última década, a erliquiose tem sido identificada como causa de 
morbidade e mortalidade nos animais e no homem, representando uma 
importante zoonose, em decorrência da maior exposição humana a locais 
onde a presença de carrapatos se faz presente e em regiões onde a 
erliquiose canina é enzoótica (MORAES et al., 2004; SAITO, 2009). 
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A patologia em questão, de acordo com Fruet, apresenta vários sinais 

inespecíficos, sendo que o tempo decorrido desde a infecção determina a 

intensidade destes sinais, o qual o teste que podemos fazer para obter eficiência 

nos resultados, as drogas a serem utilizadas, o período da terapia e a determinação 

do prognóstico. O tratamento, apesar da severidade da doença, é simples, consiste 

na administração de antibióticos e terapias complementares de eleição. 

 

Metodologia 

O estudo foi realizado através da realização da leitura de artigos científicos 

e bibliografias específicas a fim de confeccionar a revisão literária. O método de 

investigação é o descritivo, utilizando a abordagem qualitativa. Foram utilizados os 

seguintes instrumentos de coleta: a revisão de literatura específica acerca do tema 

e a apuração das informações mais relevantes. 

 

Resultado e Discussão 

 

Etiologia 

A Erliquiose canina é uma doença causada por uma riquétsia pertencente 

ao gênero Ehrlichia, família Rickttsiaceae, considerados parasitas 

intracelulares obrigatórios das células mononucleares, cuja prevalência 

tem aumentando em várias regiões do Brasil. (SILVA, FERNANDES, 

NOGUEIRA, AMBRÓSIO, 2011. apud ANDEREG; PASSOS, 1999; 

ALMOSNY, 2002)  

 

As riquétsias são bactérias gram-negativas imóveis que dependem da célula 

do hospedeiro para sua replicação e requerem um vetor invertebrado – 

frequentemente, carrapatos – além de possuírem a afinidade reduzida por corantes 

básicos. (QUINN, 2018) 

A Ehrlichia canis mede 0,2-0,4 μm de diâmetro, sendo considerado um 

microrganismo pequeno, que se replica no interior dos leucócitos 

circulantes do hospedeiro vertebrado formando inclusões 

intracitoplasmáticas, denominadas de mórula, multiplicando-se por fissão 

binária, que deixam as células brancas por exocitose ou por rompimento 
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das mesmas, indo parasitar novas células. (SILVA, FERNANDES, 

NOGUEIRA, AMBRÓSIO, 2011. apud SILVA, 2001) 

 

Transmissão 

Nos artrópodes, as bactérias se replicam em células epiteliais do intestino 

antes de infectarem as glândulas salivares e os ovários (QUINN, 2018). A 

transmissão ocorre quando o carrapato alimenta-se do sangue do hospedeiro 

(cães). O carrapato Rhipicephalus sanguineus exige três hospedeiros para 

completar o seu ciclo – trioxeno – devido ao fato de todas as mudas serem feitas 

fora do hospedeiro. 

A larva sobe no animal, alimenta-se até ingurgitar (em torno de 2 a 7 dias), 

desce do hospedeiro e muda para ninfa; esta sobe no hospedeiro, 

alimenta-se até ingurgitar (5 a 10 dias) e desce do animal. No solo, muda 

para macho ou fêmea, que novamente sobe no hospedeiro para fazer o 

hematofagismo (6 a 30 dias). A fêmea, depois de ingurgitada, vai ao solo, 

onde faz a postura contínua de 2 mil a 3 mil ovos. Após 20 a 60 dias, 

dependendo das condições de temperatura e umidade, as larvas eclodem. 

(MONTEIRO, 2017)  

 

Sinais Clínicos 

A Erliquiose Canina é um distúrbio multissistêmico, as infecções podem ser 

agudas, subclínicas ou crônicas. Os sinais clínicos comuns são depressão, letargia, 

anorexia, perda de peso e tendência hemorrágica.  

Os sinais oculares consistem em alterações na cor ou aparência dos olhos 

ou podem desenvolver cegueira em consequência de paraproteinemia, hipertensão 

sistêmica, hifema, sangramento sub-retiniano e descolamento da retina. Os sinais 

neuromusculares resultam principalmente de meningite, sangramento meníngeo ou 

ambos, em consequência de lesão dos tecidos adjacentes do sistema nervoso 

central ou sistema nervoso periférico. Além disso, a Erliquiose pode causar sinais 

cardíacos, como a lesão no miocárdio (GREENE, 2011). 

 

Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado através da observação dos sinais clínicos, como 

alterações no hemograma – anemia e trombocitopenia as mais evidentes – e o PCR 

(reação em cadeia da polimerase) é o método diagnóstico eficaz, no qual detecta 
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o material genético da riquetsia no sangue do hospedeiro (ISOLA, CADIOLI, 

NAKAGE, 2012). 

 

Tratamento 

Apesar da severidade que a enfermidade pode alcançar o tratamento é 

relativamente simples. Consiste na administração de antibióticos; sendo a 

doxiciclina o antibiótico de escolha; além de tratamento suporte que inclui 

transfusões sanguíneas (em casos de anemia e trombocitopenia 

importantes), fluidoterapia, protetores gástricos e hepáticos (SILVA, 

2015). 

 

O objetivo do tratamento é prevenir a manutenção da doença pelos 

portadores sãos. Para tanto, diversos fármacos podem ser utilizados no tratamento 

da Erliquiose, entre eles estão: a oxitetraciclina, o cloranfenicol, o imidocarb, a 

tetraciclina e a doxiciclina (SILVA, 2015). 

O tratamento da Erliquiose Canina mais utilizado é a doxiciclina em qualquer 

fase da doença, a droga é absorvida por via oral e não ocorre interferência da 

presença de alimento no trato gastrointestinal, como outras tetraciclinas. A meia-

vida média em cães é de dez a doze horas, podendo ser administrada uma vez ao 

dia. (GALANT, 2010) A duração é de 3 a 4 semanas e quando a patologia se 

encontra na fase aguda pode chegar até 8 semanas.  

 

Profilaxia 

A prevenção da doença tem um caráter de suma importância nos canis e 

nos locais de grande concentração de animais. Devido à inexistência de vacina 

contra esta enfermidade. (FRUET, 2005 apud WOODY & HOSKINS, 1991; 

SANDRINI, 2005) 

De acordo com Galant, o método de evitar a Erliquiose é controlar os 

carrapatos. São disponíveis diversas apresentações de fármacos para controle de 

carrapatos e outros ectoparasitas para uso direto nos animais, como coleiras, 

ampolas pour-on, sprays, contendo avermectinas, piretróides, organofosforados 

entre outros.  
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Segundo Fruet apud Vignard-rosez et al. todo animal que entre em uma 

propriedade ou canil deve ser mantido em quarentena e tratado para carrapatos. 

Caso seja positivo para Ehrlichia, deverá ser tratado antes de ingressar na criação.  

 

Considerações Finais 

Segundo Isola, Cadioli e Nakage, a Erliquiose Canina é uma doença infecto-

contagiosa, grave, que acomete cães de todas as idades independente do sexo ou 

raça. É transmitida pelo carrapato, vetor de difícil erradicação, no momento do 

repasto sanguíneo. Além disso, a principal maneira de prevenir a patologia é 

evitando a chegada do vetor ao cão através de fármacos para o controle de 

carrapatos. 

Vale ressaltar que de acordo com Silva, a doença deve ser foco de pesquisa 

e estudo, por possuir a incidência em todo o território nacional e ser uma questão 

de saúde pública a fim de contribuir para a descoberta de novas informações acerca 

da Erliquiose Humana.  
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Gravidez Ectópica Iatrogênica Felina - Relato de caso  

 

Hemilayne Lucena de Abreu126 
Silmara Sanae Sakamoto de Lima127 

Alik Antunes Manoel Pimentel1 
Taciana de Melo Fernandes2  

 

Resumo  
Gravidez ectópica representa uma gestação fora da cavidade uterina. O presente 
estudo objetivou relatar a gestão ectópica em gata provocada por ferida por 
mordedura canina.  Uma gata SRD, de 4 anos, foi atendida com suspeita de 
eventração iatrogênica devida ao histórico de mordida por cão na região abdominal. 
Ao exame clínico, detectou-se aumento de volume local com inflamação e o exame 
radiográfico visualizou presença de fetos em posição anômala em cavidade 
abdominal. A paciente foi submetida a laparotomia seguida por OSH. Durante o 
procedimento cirúrgico, identificou-se a presença de fetos com estágio avançado 
de decomposição e aderência em alças intestinais e omento. Após terapia pós-
operatória com antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos, a 
paciente apresentou excelente recuperação clínica e obteve alta do hospital com 
15 dias de pós-operatório, sendo encaminhada para adoção. Conclui-se que esse 
tipo de gestação é pouco diagnosticada e relatada em felinos.   
Palavras chaves: Gestação anômala. Gata. Maceração fetal. 
 

Introdução  

 Gestação ectópica é uma condição patológica em que ocorre a implantação 

embrionária ou fetal fora da cavidade uterina. Pode ser classificada como primária 

ou secundária. Na primária, há nidação direta sobre a serosa peritoneal. Já na 

secundária, a implantação é inicialmente na tuba uterina e posteriormente ocorre o 

deslocamento para cavidade abdominal com reimplantação do saco gestacional. O 

embrião pode se implantar na tuba (gestação tubária), no infundíbulo ovariano  

(gestação ovariana), no ligamento largo (gestação ligamentar) ou no peritônio 

(gestação abdominal) (PEREIRA et al., 2013). 

 A gestação tubárica ocorre de forma mais comum na mulher, mas é incomum 

nos animais domésticos devido ao seu tipo de placentação, sendo os carnívoros a 

do tipo zonária. Em animais, a forma secundária geralmente decorre de rupturas 

                                                           
126 Acadêmicas do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins; E-mail: 
hemilaynelucena2014@gmail.com; allik14antunes@hotmail.com 
127 Professoras do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins; E-mail: 
silmara.lima@catolica-to.edu.br; taciana.fernandes@p.catolica-to.edu.br   

mailto:hemilaynelucena2014@gmail.com
mailto:allik14antunes@hotmail.com
mailto:silmara.lima@catolica-to.edu.br


 

 

3
2
2

 

uterinas (traumáticas ou espontâneas) normalmente na segunda metade da 

gestação, ocorrendo ainda a mumificação fetal (PEREIRA,et.al. 2013).  

A gestação abdominal pode ser classificada em primária e secundária. A 

primária ocorre quando o oócito não captado pelas fimbrias na tuba uterina é 

fertilizado e se desenvolve na cavidade abdominal ou quando um oócito fertilizado 

entra na cavidade por via retrógrada e se adere ao mesentério ou as vísceras 

abdominais (TONIOLLO; VICENTE, 2003). A morte fetal pode ocorrer na segunda 

metade da gestação sem abertura da cérvix e a contaminação do útero torna o feto 

mumificado, que se apresenta como uma massa enegrecida de aspecto seco e 

consistência firme envolvida por membranas coriáceas, com ausência dos 

microrganismos que promovem a lise do tecido morto e sem sinais clínicos na 

progenitora (JOHNSTON et al., 2001). 

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo relatar uma gestação ectópica 

iatrogênica em uma gata. 

 

Materiais e Métodos 

 Durante as aulas de práticas hospitalares na Clínica Veterinária da Católica 

do Tocantins, um felino, fêmea, SRD, resgata da rua foi atendida com histórico de 

queda de uma árvore seguida por acidente com ferida por mordedura canina em 

região de abdômen há mais de 10 dias. 

 Ao exame clínico, observou-se presença de ferida contaminada em região 

de flanco esquerdo e suspeita de eventração. No local havia sinais de inflamação, 

além de hipertermia corporal, linfonodos submandibulares e poplíteos 

hipertrofiados, desidratação moderada e taquicardia. Demais parâmetros 

fisiológicos apresentaram-se dentro dos valores de referência normais para a 

espécie. O paciente foi submetido à fluidoterapia intravenosa (solução fisiológica 

0,9%), antibioticoterapia (enrofloxacina, 5 mg/kg/SC) e de anti-inflamatório não 

esteroidal (meloxicam, 0,1 mg/kg/SC). Exames laboratoriais foram realizados e 

identificou-se no hemograma a presença de anemia normocítica normocrômica e 

leucocitose com desvio à esquerda, na bioquímica sérica (função hepática e renal 

- albumina, alanina aminotransferase, uréia e creatinina sérica) não houve 

alterações de normalidade. No exame radiográfico do abdômen, identificou-se a 

presença de fetos em estática anômala em estágio de terço final de gestação. 
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Devido sua condição clínica e presença de hipertermia e neutrofilia, o paciente foi 

encaminhado para centro cirúrgico sendo submetido à laparotomia exploratória.  

 O protocolo anestésico consistiu de medicação pré-anestésica (MPA) com 

maleato de acepromazina (0,1 mg/kg/IM) e meperidina (3 mg/kg/IM) e indução 

anestésica com propofol (5 mg/kg/IV). A manutenção anestésica foi realizada com 

isofluorano vaporizado em oxigênio a 100%, além de analgésico, cloridrato de 

tramadol (2 mg/kg/IM), fluidoterapia de manutenção com ringer lactato (10 

mL/kg/hora).  

 Para a realização da técnica cirúrgica, o paciente foi posicionado em 

decúbito dorsal. Após a laparotomia, um feto inviável com aproximadamente 15,5 

cm da nuca à inserção da cauda foi identificado. A idade gestacional era de  

aproximadamente 50 dias. A formação apresentava-se recoberta por omento e 

havia evidência de ligação com o corno uterino esquerdo (local da ferida externa 

por mordedura), com aderência na parede abdominal. Observou-se presença de 

ruptura de corno uterino esquerdo com aderência local e presença de necrose 

tecidual. Outros dois fetos foram localizados em sinais avançados de 

decomposição e com aderência em alças intestinais, porém não sendo necessário 

realizar enterectomia. O paciente foi submetido à ovariosalpingohisterectomia e a 

cavidade abdominal foi lavada com solução fisiológica aquecida. 

 Nos locais da eventração o tecido foi debridado de forma mecânica e 

suturado com padrão Sultan e fio monofilamentar não absorvível de nylon 3-0. A 

laparorrafia foi realizada em três planos com fio nylon 2-0 (Sultan seguido por 

padrão contínuo simples em subcutâneo e Wolff em pele). O protocolo pós-

operatório preconizado foi de Amoxicilina com clavulanato de potássio (20 

mg/kg/VO/cada 12 horas/15 dias), meloxicam (0,1 mg/kg/cada 24 horas/2 dias), 

dipirona (25 mg/kg/cada 12 horas/ 2 dias) e cloridrato de tramadol (2mg/kg/cada 12 

horas/2 dias), além de curativo local com clorexidina spray e bandagem.  

 O animal apresentou excelente recuperação clínica e após quinze dias os 

pontos foram retirados da ferida cirúrgico e o paciente recebeu alta hospitalar, 

sendo encaminhado para adoção.   

 

Resultados e Discussão  
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 Gestações extrauterinas são raras em gatas e cadelas, provavelmente 

devido a pouca avaliação diagnóstica. Na medicina humana, essa patologia 

obstétrica é mais diagnosticada e relatada (CORPA, 2006). Chong (2017) relatou a 

presença gestação ectópica secundária a provável trauma em felino ao encontrar 

dois fetos mumificados em uma OSH de rotina. Já Singhal et al. (2017) identificaram 

ruptura uterina e gestação ectópica assintomáticas em cadela durante laparotomia 

exploratória.   

 Gatas com gravidez ectópica normalmente não apresentam sinais clínicos 

característicos, podendo ser um quadro assintomático por meses ou anos. 

Ocasionalmente, o tecido ectópico necrótico pode levar a estimulação do sistema 

imunológico e desencadear inflamação local que promova hiporexia/anorexia e 

apatia (ZHENG et al., 2018). 

 Segundo Johnson (1986), quando o paciente apresenta sinais clínicos como 

redução do apetite, vômito, entre outros, estes estão relacionados principalmente 

às infecções intercorrentes à gestação ectópica, como relatada neste trabalho que 

descreve a ocorrência de uma gravidez ectópica iatrogênica, extrauterina 

associado à infecção uterina, sendo esta última a responsável pelos sinais clínicos 

apresentados. 

 Mesmo com a escassez de sinais clínicos específicos e a rara ocorrência, o 

diagnóstico de alterações congênitas uterinas e ovarianas e da ectopia fetal pode 

ser estabelecido por meio de um exame clínico detalhado, exames de imagem e 

pela laparotomia exploratória, que pode ser utilizada como ferramenta diagnóstica 

e terapêutica, uma vez que o tratamento é a exérese dos tecidos ectópicos e a OSH 

em casos de anomalias uterinas. 

 A gestação ectópica em carnívoros geralmente é secundária a torção 

uterina, hidropsia, enfisema fetal, distocias e administração de hormônios (CHONG, 

2017), mas neste relato de caso foi iatrogênica devido a ferida por mordedura. 

Contudo, sua manifestação é um caso raro de ser diagnosticado e relatado. 

 

Conclusões  

 Concluiu-se que na medicina veterinária há poucos relatos de casos 

gestação ectópica, provavelmente por não diagnóstico durante o período 

gestacional e a maioria dos casos acabam sendo achados durante o acesso da 
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cavidade abdominal durante OSH ou pela manifestação de sinais clínicos de 

infecção séptica bacteriana, como ocorrido no presente relato. 
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Incidência de Carrapatos em Cavalos Atletas de Palmas-TO 
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Resumo 

Os carrapatos são parasitas que afetam todos os animais domésticos. Causam 
danos financeiros para os proprietários, prejudicam o bem-estar dos animais e 
muitas vezes são transmissores de doenças tanto para animais quanto para 
humanos, o que os torna um problema de saúde pública. O objetivo desta pesquisa 
foi quantificar a incidência de carrapatos em cavalos atletas de sete ranchos do 
município de Palmas-TO. Assim sendo, foram utilizados como instrumento de 
coleta de dados entrevista e questionário aplicados tanto para aos responsáveis 
dos animais quanto aos proprietários dos estabelecimentos. Após a coleta de dados 
observou-se que em todos os ranchos é realizado aplicação de endectocida nos 
cavalos como método de controle. Através da pesquisa em campo, foi possível 
verificar há baixa existência do parasita nas propriedades analisadas. 

Palavras-chaves: Infestação. Profilaxia. Amblyomma cajennense. 
 

Introdução 

Todo o processo de manejo do cavalo atleta deve objetivar seu 

condicionamento físico e sua saúde para que o animal possa desempenhar de 

maneira satisfatória sua atividade. O esporte equestre tem crescido de forma 

significativa no Tocantins e com isso cada vez mais ranchos oferecem cuidados 

adequados para os cavalos esportistas. Esses animais recebem atenção redobrada 

para suas necessidades, pois elas são a base fundamental para uma boa 

performance esportiva (PRIMIANO, 2010). 
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Por serem animais com manejo exigente, importantes detalhes, como a 

presença de carrapatos, podem atrapalhar seu desempenho de alta performance. 

A maior importância dos carrapatos é devido ao grande número e variedade de 

doenças que transmitem aos animais (BOWMAN, 2006). 

Afora os danos diretos causados pela espoliação sanguínea e lesões 

cutâneas, os carrapatos são vetores de importantes agentes infecciosos, como a 

Ehrlichiose Bovina, Babesiose Equina, Tifo Exantemático (MASSARD, 1984). 

Segundo, Monteiro (2017) o Amblyomma cajennense é o principal transmissor da 

riquétsia causadora da Febre Maculosa, uma importante zoonose. 

O Amblyomma cajennense e o Anocentor nitens são consideradas as 

principais espécie de carrapatos de equinos. No Brasil, o controle desta espécie de 

ixodídeo é normalmente feito de maneira indiscriminada. Utiliza-se carrapaticidas 

disponíveis no mercado, à base de organofosforados, carbamatos, amidinas e 

piretróides sintéticos (CUNHA et al., 2008). No entanto, o uso indevido e 

subdosagens são fatores responsáveis pelo aparecimento de resistência dos 

ixodídeos aos princípios ativos.  

Tendo em vista o crescimento do interesse pelo cavalo atleta no Tocantins 

e a importância do controle dos carrapatos nesses animais, o presente trabalho tem 

como objetivo relatar a incidência de carrapatos em cavalos atletas de ranchos 

localizados em Palmas-TO. 

 

Metodologia  

Para coleta de dados foi aplicado um questionário e realizada uma entrevista 

com os responsáveis pelos animais e pelos estabelecimentos que abrigam os 

equinos atletas de Palmas.  A aplicação da entrevista e do questionário ocorreu em 

novembro de 2018, através de visitas em sete ranchos, que reuniram um 

quantitativo de 83 cavalos, das raças quarto de milha, andaluz e crioulo.  

As perguntas foram formuladas com a finalidade de relatar a incidência de 

carrapatos nos cavalos atletas, os métodos usados para a profilaxia e a época de 

maior incidência de ixodídeos. Por fim, as respostas foram compiladas e 

analisadas, numa abordagem quanti-qualitativa. 

 

Resultados e Discussões 
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Com base nas entrevistas e questionários realizados aos responsáveis pelo 

manejo dos animais e a partir das observações efetuadas nos 83 cavalos atletas, 

foi possível afirmar que não houve presença de carrapatos nestes equestres no 

momento da observação. Essa constatação está relacionada aos cuidados 

destinados aos cavalos esportistas que têm que apresentar resultados satisfatórios 

na performance atleta. Com isso, os ranchos proporcionam aos animais 

instalações, nutrição, e cuidados sanitários diários a fim de prevenir doenças, entre 

elas às infestações de carrapatos. 

Quando questionados sobre infestações desse parasita nas propriedades, 

seis ranchos (85,71%) disseram que até o momento não tiveram infestações e 

apenas 1 (14,29%) relatou ter ocorrido pelo menos uma infestação de carrapato 

(Figura 1).  

Figura 1. Porcentagem de ranchos de Palmas-TO que relataram já ter tido 
infestação de carrapatos nos equinos esportistas. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No rancho com histórico de animais infestados, o proprietário afirmou que os 

cavalos mantidos em baias normalmente não apresentam carrapatos. E salientou 

que o animal que apresentou carrapatos estava solto no pasto. 

Os entrevistados também afirmaram que observam uma maior incidência do 

parasita nas épocas de seca e calor (de março a final de setembro).  
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Os ranchos relataram adotar métodos de profilaxia, dentre eles destaca-se 

o manejo higiênico das baias, que é realizado por 100% dos ranchos pesquisados. 

Esse manejo é muito eficiente para a prevenção dos ectoparasitas e é o principal 

responsável pela baixa incidência de carrapatos nas propriedades pesquisadas. 

Outros métodos para controle dos parasitas foram relatados que são utilizados nas 

propriedades (Figura 2).  

Figura 2. Métodos de prevenção contra ectoparasitas adotados pelos ranchos de 
Palmas-TO. 

Fonte: Dados da pesquisa 

A baixa incidência de carrapatos observada nos animais atletas dos ranchos 

pesquisados reafirma a importância de se realizar um manejo sanitário correto. 

Sabe-se que a maior parte das doenças pode ser evitada por meio de um bom 

manejo sanitário e de biossegurança nas propriedades. Aplicações de vacinas e 

endectocidas são os mais conhecidos, mas o planejamento e a higiene das 

instalações aliados a práticas de manejo são de extrema importância para a 

prevenção de doenças comuns dos cavalos (BRASIL, 2017) 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que há uma baixa incidência de carrapatos nos cavalos atletas 

dos ranchos pesquisados. Fato esse que não dispensa os cuidados profiláticos nas 

propriedades para o controle do parasita.  
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Incidência de Febre Amarela no Estado do Tocantins 
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Resumo 

A febre amarela é uma doença não-contagiosa, causada pelo vírus arbovírus e 
disseminada pelo mosquito do gênero Aedes. Conhecida por ser uma doença 
hemorrágica viral aguda, e com o nome de amarela referente a icterícia. Para 
diagnóstico da doença utiliza-se a sorologia (IgM), isolamento viral, 
imunohistoquímico e PCR. É uma zoonose, não podendo ser erradicada por ser de 
difícil controle, porém, em humanos ela pode ser prevenida com vacinação, sendo 
recomendada pela OMS renovada a cada 10 anos.  

Palavras-chave: Zoonose. Palmas. Endemia. 

Introdução 

A febre amarela é uma doença infecciosa contagiosa que se mostra 

endêmica e enzoótica em regiões tropicais das América e África, sendo 

responsável por periódicos surtos, com variável intensidade. Sendo causada pelo 

vírus da família Flaviviridae (gênero Flavivirus), a febre amarela é transmitida pelos 

mosquitos dos gêneros Haemagogus, Aedes e Sabethes. Se mostra com variações 

de forma clínica, sendo as de manifestações mais graves representando apenas 

10% das infecções. Pelo fato de formas leves e assintomáticas serem as mais 

comuns, dificulta-se a detecção, e levando a subnotificação. A forma grave da 

doença se caracteriza com manifestações de insuficiência renal e hepática, 

podendo levar a morte. Sua letalidade, no Brasil, se apresenta atualmente na casa 

do 50%, porem existindo registros históricos de até 100%, o que demonstra o 

potencial que a doença tem, e o perigo que ela pode representar. Não havendo 

tratamento especifico para a doença, a vacinação se mostra como o melhor método 

de controle e prevenção para o homem. 
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A infecção da febre amarela ocorre por alguns passos básicos: Mosquitos 

Haemagogus e Sabethes picam macacos infectados pela doença, sendo então 

portadores do vírus. Esses mosquitos picam uma pessoa na mata, desenvolvendo 

a doença. Essa pessoa vai para a cidade, disseminando a doença. O mosquito 

Aedes Aegypti pica pessoas infectadas e passam a carregar o vírus. Assim, 

começa a ser disseminada a doença entre as pessoas e animais, por conta da 

picada do mosquito. 

Segundo o Ministério da Saúde, para considerar um suspeito com Febre 

amarela, ele deve apresentar os sintomas da fase tóxica: Febres altas, icterícia, 

hemorragia em olhos, bocas, nariz e estômago, vômitos, fígado e rins afetados, 

dores abdominais, urina escura. A fase inicial apresenta sinais clínicos 

inespecíficos, como dores de cabeça, febre, perda de apetite, náuseas e vômitos, 

dores musculares. 

O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. No laboratorial será 

realizado o isolamento viral a partir de amostras de sangue, derivados ou tecidos, 

através de PCR (reação em cadeia polimerade), imunofluorescência e 

imunohistoquímica (MS, 2004).  

Por ser uma doença de grande importância para a saúde humana, tem-se a 

vigilância epidemiológica, que objetiva reduzir a incidência da febre amarela e 

impedir sua transmissão. Dessa forma, a febre amarela é considerada uma doença 

de notificação compulsória internacional, um objeto de vigilância pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde).  

O seguinte trabalho tem o objetivo de compartilhar a incidência de Febre 

Amarela no estado do Tocantins, a profilaxia para esta doença e seu controle. 

Metodologia  

Os dados aqui neste trabalho disponibilizados e discutidos foram coletados 

na Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins (SES-TO), nas datas de primeiro de 

julho de 2017 a 16 de março de 2018.  

 

Resultados e discussão  

Durante o intervalo de tempo entre 01/07/2017 a 16/03/2018, foram 

notificados ao Ministério da Saúde (MS) 920 casos de febre amarela em todo o 
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país, sendo 300 casos vindo a óbito, com 3.843 casos em suspeita. A maior área 

no Brasil com maior número de notificações foi a região Sudeste, com 610 casos 

confirmados entre 2016/17. No estado do Tocantins, entre 07/2016 a 03/2017 foram 

notificados 20 casos suspeitos, com um óbito, uma epizootia confirmada e 39 casos 

suspeitos. Em julho de 2017 até a 11ª semana epidemiológica de 2018 foram 

notificados à Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins (SES-TO), com 17 casos 

suspeitos, sendo 15 descartados e dois casos em investigação. 

 

Fonte: SES-TO/SVPPS/DVEDVZ/GVEA. 

 

Quanto a imunização, as vacinas são produzidas pelo Instituto de Tecnologia 

em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Nela 

é encontrado vírus vivos atenuados da subcepa 17 DD, cultivado em embrião de 

galinha. Esse tipo de profilaxia é seguro e eficaz, segundo o MS, possuindo 

imunogenicidade de 90 a 98% de proteção (NORONHA, 2017).  

Tabela 1 – Distribuição dos casos notificados à SES-TO segundo município de 
residência, utilizando os critérios do MS: 01/07/2017 a 16/03/2018.  
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Devido os anticorpos aparecerem entre o sétimo e décimo dia após a 

vacinação, é recomentado a imunização com o mínimo de dez dias de 

antecedência ao ingressar em áreas de risco.  

Para os que foram vacinados depois da idade adulta, é recomendado uma 

segunda dose com 10 anos de intervalo. Aos recém-nascidos, o esquema vacinal 

consiste em dose única a partir dos 9 meses de idade. 

 

Conclusão 

A febre amarela é uma epidemia sazonal (CAVALCANTE, 2018), com 

preferências a locais com elevadas temperaturas e umidade, alta densidade de 

vetores e primatas, indivíduos susceptíveis, baixa cobertura vacinais. 

A vacinação é a medida de controle mais importante, sendo reforçada a cada 

10 anos em áreas endêmicas (MS, 2004). Para diminuir os números de infectados, 

a educação em saúde ainda é a melhor opção, com o foco em desenvolver ações 

de educação, informar as populações e incentivá-los a evitar o mosquito 

transmissor da doença.  
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Incidência do Complexo Teníase-cisticercose em do Tocantins  
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Resumo 

A taenia solium é a fase adulta do parasita cestódeo, enquanto o cisticerco é a fase 
larval. Por se tratar de uma zoonose, tem grande importância na medicina 
veterinária. O homem é o hospedeiro definitivo, e o suíno o hospedeiro 
intermediário mais comum. O meio de transmissão principal, é a falta de sanidade. 
Os sinais clínicos no humano e suíno são quase imperceptíveis, e o diagnóstico no 
homem é feito através da eliminação de proglótides nas fezes, enquanto no suíno, 
geralmente palpação dos locais infectados pelo cisticerco e necropsia, onde os 
músculos de maior atividade, irão apresentar o cisticerco. Profilaxia consiste na 
sanidade do local, e no caso do homem, não consumir carne suína mal cozida. O 
tratamento é o uso de anti-helmíntico tanto no homem quanto no porco. No caso 
dos suínos o uso do mebendazole. 

Palavras-chave: Tênia solium. Cisticerco. Sinais clínicos. Mebendazole.  

 

Introdução 

O cestódeo taenia solium é um helminto achatado, com corpo divido em 

escólex, colo e estróbilo, formado pelas proglótides (FORTES, 2004). A importância 

desse parasita para a saúde pública se dá, porque o homem é o hospedeiro 

definitivo, enquanto os suínos, porco-do-mato, e raramente o cão e o homem são 

os hospedeiros intermediários. O homem sendo o hospedeiro intermediário, abriga 

a fase larval Cysticercus cellulosae, no sistema nervoso central (TAYLOR, 2014). 

As formas de infecção variam de acordo com o hospedeiro, e os sinais clínicos 

geralmente são constatados somente pela expulsão de proglótides nas fezes 

(FORTES, 2004). O tratamento consiste na profilaxia e utilização de anti-

helmínticos nos indivíduos parasitados, por serem disseminadores da doença 

(FORTES, 2004). O objetivo deste trabalho, além da revisão de literatura, foi uma 

pesquisa, através de questionário para verificar a incidência e o conhecimento da 
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taenia solium e sua fase larval, cisticerco, em suínos de três criações, denominadas 

neste trabalho como “A, B e C”, conjuntamente os sinais clínicos e tratamento. 

A taenia solium é um helminto achatado, medindo habitualmente de 2 a 3 metros, 

podendo atingir até 8 metros, é característica por sua forma de fita. O corpo desse 

cestóide é dividido em escólex (cabeça), colo e estróbilo (corpo), formado pelas 

proglótides (FORTES, 2004). Tem como hospedeiro definitivo o homem, e 

intermediário os suínos (MONTEIRO, 2014) 

Seu ciclo evolutivo inicia através da eliminação de proglótides em cadeias de três 

a seis elementos, junto com as fezes do humano infectado. As fezes no solo sofrerão 

dessecação, liberando os ovos, que se espalham por ações da natureza, 

contaminando assim o meio ambiente, esses ovos podem permanecer viáveis por 

dose meses (MONTEIRO, 2014). O suíno, ingere os ovos em alimento ou água 

contaminada, onde vão eclodir no duodeno por estímulo do suco pancreático, o 

embrião atravessa a parede intestinal com seus acúleos, e pelos vasos da mucosa 

atinge a circulação, e através da circulação pela veia porta, migra do fígado ao 

coração, pulmões e várias outras regiões do organismo, depois, abandona a 

circulação e se estabelece em pontos prediletos, como os músculos mastigadores, 

língua, coração, onde origina o cysticercus cellolosae (MONTEIRO, 2004).   

O complexo teníase-cisticercose engloba, na realidade, duas doenças distintas, 

com sintomatologia e epidemiologia totalmente diferentes: a teníase fase final do ciclo 

do parasita é presente apenas no homem, e a cisticercose (estágio larval), que pode 

acometer suínos, seres humanos, nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática. 

As formas graves estão localizadas no sistema nervoso central, e apresentam 

sintomas neuropsiquiátricos (convulsões, distúrbio de comportamento, hipertensão 

intracraniana) e oftálmicos. (AGRODEFESA, 2011).  

Segundo dados da ABCS (Associação brasileira de criadores de suínos), o 

estudo de consumo foco em carne suína, comprova aumento de 30% na compra da 

proteína nos últimos 4 anos no Brasil, mostrando assim que a carne suína se 

apresenta como melhor posicionada do ponto de vista da saudabilidade e da escala 

necessária do processo produtivo para atender a maior demanda de alimento, 

especificamente de proteína (AGRODEFESA, 2011). Diante deste aumento cada vez 

mais significativo, fica claro a preocupação com a sanidade animal, controles de 
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doenças, medidas de prevenção, e tratamento tomados nas granjas e criações, 

juntamente coma inspeção veterinária nos frigoríficos.  

Manifestação clínica: Na teníase os sinais clínicos, na maioria das vezes, são 

inaparentes. Em suínos portadores de cisticercos também em geral são 

assintomáticos, entretanto, quando o homem é infectado por ovos, podem ocorrer 

vários sinais clínicos mais graves (URQUHART et al., 1987). 

Diagnóstico: Para todos os fins práticos, o diagnóstico depende dos métodos de 

inspeção dos frigoríficos, através da inspeção post mortem, consistindo na detecção 

visual dos cisticercos que encontram-se alojados em vísceras de eleição pelo 

Cysticercus cellulosae, como o coração, língua, masseter e diafragma, além de 

algumas outras partes da musculatura (URQUHART et al., 1987). É importante o 

corte dos nódulos encontrados, para avaliação da viabilidade das larvas (FORTES, 

2004).  

Tratamento: o tratamento é feito no humano, por ele ser o disseminador da 

cisticercose nos suínos (FORTES, 2004). Nos suínos, principalmente a profilaxia. 

Se tratando de fármacos para suínos, os mais utilizados são: mebendazole (vetnil) 

e praziquantel. O mebendazole atua contra o desenvolvimento dos ovos, larvas e 

vermes adultos de nematoides e cestoides. O mebendazol é da classe dos 

benzimidazóis, que tem como mecanismo de ação a interferência em dois 

processos vitais dos helmintos: despolimerização da molécula de tubulina do 

parasito e inibição da enzima fumarato-redutase nas reações mitocondriais 

(ANDRADE, 2016) 

 

Metodologia 

A pesquisa de campo foi realizada em três criações de suínos, denominadas 

neste trabalho como “A, B, C”, sendo as criações “A” (90 animais) e “B” (500 

animais) localizadas no município de Itacajá/TO. A criação “C” (100 animais), 

localizada no município de Lagoa da Confusão/TO. O questionário comportou 

quinze perguntas sobre o tema, respondidas pelos criadores. Durante a pesquisa, 

e com autorização do proprietário, o local onde os suínos vivem também foi 

avaliado. 

 



 

 

3
3
9

 

Imagem 1 – Questionário utilizado para coleta de dados: 

QUESTIONÁRIO 

Propriedade:                                      Proprietário: 

Cidade:                                               Nº de animais: 

Tipo de sistema: (   ) Intensivo   (   ) Semi-intensivo   (   ) Extensivo                               

Disponibilidade de água: (   ) Cocho (   ) Bebedouro automático Outro: 

Qualidade da água: (   ) Ruim (   ) Razoável (   ) Bom (   ) Excelente 

Tipo de alimentação: (   ) Ração (   ) Resíduo alimentar (   ) Outro:  

Quantas vezes ao dia: (   ) Uma vez (   ) Duas vezes (   ) Três vezes ou mais 

Divisão de animais: (   ) Lotes (   ) Outro: 

Frequência de limpeza: (   ) Semanal (   ) Diário (   ) Outro: 

Medicamentos frequentes: (   ) Sim (   ) Não 

Última vermifugação: (   )+ de 1 ano (   ) – de 1 ano (   ) 6 meses (   ) Nunca 

Já fez vazio sanitário: (   ) Sim (   ) Não 

Conhece a cisticercose: (   ) Sim (   ) Não 

Conhece a teníase suína: (   ) Sim (   ) Não 

Já houve caso em sua propriedade:  (   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei responder 

Fonte: Acervo do Autor 

 

Resultados e discussões 

Os resultados obtidos na criação “A”, mostrou que a água ofertada aos 

animais é de boa qualidade em cochos, a alimentação dos suínos é somente com 

resíduo alimentar, duas vezes ao dia. Os são criados em heterogeneidade sob 

sistema semi-intensivo, enquanto o ambiente é higienizado numa frequência 

mínima. Não faz uso de medicamentos frequentes, e a última vermifugação foi feita 

a menos de um ano. O proprietário afirmou não conhecer sobre o presente tema e 

não soube responder se já houve caso em sua criação. Com a falta de informação 

sobre o parasita, os criadores de suínos ficam refém da importância da teníase na 

medicina veterinária e sociedade. As formas de infecção do homem é a ingestão 

de ovos, que causa a cisticercose, e a ingestão de Cysticercus cellulosae, que 

causa a teníase (MONTEIRO, 2014). Nos suínos a infecção ocorre pela ingestão 

de resíduos de fezes humanas em água ou alimentos com ovos contendo a taenia 

solium (FORTES, 2004). Sendo assim, destaca-se a importância da educação 
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sanitária dos criadores e da população. A criação foi avaliada em regular, apesar 

de não dispor de uma estrutura adequada, ou seja, o local não possui contato com 

resíduo fecal de humanos e a água apesar de ser ofertada nos cochos, tem origem 

do poço da propriedade. Sendo assim, o risco de contaminação diminui, tendo em 

vista que os suínos se contaminam principalmente ingerindo água ou alimento 

contaminado (GANC, 2019) 

Na criação “B”, os suínos são mantidos sob sistema semi-intensivo, tendo água 

à vontade por bebedouro automático, originada do poço artesiano da propriedade, 

sendo avaliada como excelente. A alimentação consiste em ração e resíduo 

alimentar, duas vezes ao dia. Os animais são divididos em lotes, o local é 

higienizado semanalmente, e frequentemente é realizado vermifugação nos leitões 

e porcos adultos. A última vermifugação dos animais, foi há aproximadamente seis 

meses, sendo utilizado o medicamento Dectomax, conforme recomendação da 

bula. O proprietário ao ser questionado sobre vazio sanitário e sobre conhecer a 

teníase-cisticercose, alegou conhecer e afirmou que nunca houve casos em sua 

criação. Neste caso, a propriedade foi avaliada em excelente, por se tratar de uma 

propriedade com instalações adequadas e o proprietário mostrou responsabilidade 

se tratando de educação sanitária. A combinação de educação sanitária, 

tratamento dos indivíduos parasitados, uso de instalações adequadas na criação 

em pocilgas, inspeção sanitária, e outros, são a base para prevenir as infecções 

pela T. solium (FORTES, 2004). Quando o criador, possui conhecimento sobre o 

assunto e conhece os meios de profilaxia, diminui-se os riscos de infecção no meio. 

O criador “C”, possui cerca de cem animais, sob sistema semi-intensivo (para 

animais jovens e adultos), e intensivo (no caso dos leitões para desmama e 

engorda). A água é fornecida aos animais em bebedouros, e de origem do poço 

artesiano da propriedade. É de extrema importância a água ser de boa qualidade, 

pois conta como um dos meios de contaminação mais comuns (URQUHART, et al, 

2008). A ração é misturada aos resíduos alimentares e fornecida aos animais duas 

vezes ao dia. A higienização é feita semanalmente. O proprietário afirma realizar 

vazio sanitário pelo menos duas vezes ao ano, e conhece a teníase e cisticercose, 

relatando que nunca houve casos em sua propriedade. A propriedade foi avaliada 
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em regular, mas apesar de não possuir estrutura suficiente, o manejo e higiene do 

local, são adequados. 

 

Conclusão 

Logo, concluímos com a presente pesquisa, segundo questionário, que um 

proprietário de três, não conhece sobre o assunto. Enquanto os outros dois, 

possuem domínio sobre o assunto e conhecem os meios de profilaxia. Com o 

crescimento do consumo da carne suína no Brasil, torna-se evidente a necessidade 

de uma conscientização do produtor e da população devido a importância do 

complexo teníase-cisticercose. Pois além dessa enfermidade ser uma zoonose, é 

de difícil diagnóstico, e causa grandes prejuízos na produção, tornando-se viável 

investir em uso de instalações e formas de controle e prevenção. 
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Inquérito Epidemiológico sobre a Incidência da Leishmaniose 
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Resumo 

A Leishmaniose é uma zoonose causada por um protozoário do gênero 
Leishmania, que acomete os mamíferos. Este trabalho teve o objetivo de realizar 
um inquérito epidemiológico afim de ilustrar a incidência da Leishmaniose e 
conhecer uma possível realidade quanto ao nível de informação da população a 
respeito da mesma. Foi realizado um formulário online, neste continham perguntas 
simples e dinâmicas de forma a não serem tendenciosas, garantindo a 
imparcialidade. Foi possível observar com este trabalho que o conhecimento que a 
população detém é superficial a respeito da doença. 

Palavras-chave: zoonose; protozoário; mamífero. 

 

Introdução 

 A Leishmaniose, popularmente conhecida como calazar, é uma doença 

crônica grave, reemergente que apresenta expansão geográfica e processo de 

urbanização em várias regiões do Brasil, e que vem causando grandes 

preocupações na cidade de Palmas - TO, onde se tornou endêmica há alguns anos, 

apesar dos esforços de profissionais da área da saúde e de campanhas públicas.  

 A doença é causada pelo gênero Leishmania, no Brasil o agente etiológico 

é a L. chagasi, a forma de transmissão para o homem e outros mamíferos ocorre 

através da picada de fêmeas do flebótomo Lutzomyia longipalpis, conhecido como 

mosquito-palha (Manual de vigilância da Leishmaniose), que predomina nas áreas 

rurais e tem como reservatórios o cão e a raposa. 

 Para que haja a ocorrência da doença é necessário a presença de um vetor 

susceptível (Lutzomyia longipalpis) e de um hospedeiro ou reservatório (cão ou 
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raposa) também susceptível. Existe a possibilidade de acometer homens e 

mulheres de qualquer idade, porém a maioria dos casos registrados ocorre em 

crianças.  

 No Estado do Tocantins, a Leishmaniose possui importância no município 

de Palmas, área de transmissão intensa, permanecendo atrás apenas do município 

de Araguaína, com 22 e 42 casos confirmados da doença no ano de 2015, 

respectivamente (DATASUS, 2017).  

 Assim neste trabalho, foi realizado um inquérito epidemiológico afim de 

ilustrar a incidência da Leishmaniose e conhecer uma possível realidade quanto ao 

nível de informação da população a respeito da mesma na região norte da cidade 

de Palmas - TO, com enfoque nas quadras de numeração impar. 

 

Metodologia 

 O inquérito sucedeu-se no município de Palmas, estado do Tocantins, Brasil. 

Possui uma população de 291.855 pessoas (2018), predominantemente urbana 

(97,1%), jovem e uma distribuição equilibrada entre homens (49,4%) e mulheres 

(50,6%) (IBGE, 2010). 

 Foi elaborado um formulário online, sendo ele disponibilizado através de 

diversos meios de comunicação, destinado a moradores da região norte. Neste 

continham perguntas a respeito de conhecimentos gerais sobre a Leishmaniose em 

cães, onde os entrevistados não precisavam se identificar para responder. 

Continham perguntas simples e dinâmicas de forma a não serem tendenciosas, 

garantindo a imparcialidade. 

 Este inquérito epidemiológico foi do tipo quantitativo, foram avaliadas 

algumas variáveis inerentes como faixa etária e escolaridade, e o local de 

ocorrência (região norte). 

 

Resultados e discussão 

 De acordo com os resultados adquiridos a respeito da Leishmaniose na 

região Norte de Palmas –TO, durante o período de março a abril, foram obtidas 100 

respostas no formulário online, no qual 70.8% eram residentes da região norte 

quadras com numeração impar e 29.2% não residiam em quadras impares. 
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 Na tabela 1, estão descritas algumas características dos indivíduos que 

participaram da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Características dos indivíduos participantes. 

Variável  Quantidade % 

Residente na Região Norte (quadras impares) 
 

SIM 70.8 

NÃO 29.2 
Faixa etária (anos)  
18-25 53.4 
26-40 25 
41-50 11.4 
+ de 50 10.2 
Escolaridade   
Ensino fundamental completo  5.7 
Ensino médio completo  17 
Ensino superior incompleto  33 
Ensino superior completo 40.9 
Outros 3.4 
Fonte: Dados dos autores 

  

 Pode ser observado que a maioria dos participantes possui idade entre 18 e 

25 anos, seguido dos que possuem de 26 a 40 anos, e também é maioria os 

participantes com nível superior, sendo completo ou em conclusão.  

 

Tabela 2 – Resultados obtidos. 

Variável Quantidade % 

Quantidade de animais em casa  
1 59.7 
+ de 1 40.3 
Conhece a doença  
Conhece  81.8 
Já ouviu falar 11.4 
NÃO 6.8 

Teve animal diagnosticado  
Já foi diagnosticado  28.4 
NÃO 69.3 
Não sabem informar 2.3 
Já vacinou contra Leishmaniose  
Já 45.9 
Não 36.5 
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Não conhece a vacina 17.6 
Conhece o tratamento para a doença  
Conhece 51.2 
Não tem conhecimento a respeito 29.1 
Ouviu falar 19.8 
Já fizeram algum tratamento  
Não 84.9 
Já 12.8 

Fonte: Dados dos autores 

 

 É visível na maioria dos participantes que possuem cães, e conhecem ou 

pelo menos já ouviram falar da Leishmaniose, são aqueles que possuem o ensino 

superior completo, ou em conclusão (Tabela 1), podendo ser um indicativo que o 

grau de instrução escolar pode ser fundamental para obter informações e 

conhecimentos a respeito de algumas doenças de importância na saúde pública, e 

que não devem ser negligenciadas. Quanto ao número de animais diagnosticados 

com a doença podem haver algumas incongruências nas informações obtidas, pois 

muitas vezes não são todos os animais que possuem acesso a uma consulta com 

o Médico Veterinário, e ainda realizam exames sorológicos (Imunofluorescência 

indireta – RIFI) para a confirmação diagnostica, também existindo a possibilidade 

de haver um animal reservatório, por ser assintomático o proprietário acaba não 

descobrindo que seu animal é positivo. Ficou ilustrado nos resultados que a maioria 

dos participantes além de conhecer, vacina seus animais o que é de suma 

importância, não só esse método profilático, como diversos outros para quem 

reside em regiões endêmicas, apesar de o tratamento para esta patologia ter sido 

aprovado no Brasil a não muito tempo, foi demonstrado que a maioria já conhece 

ou já ouviu falar do mesmo, mas são poucos os tratamentos realizados, 

provavelmente por ser muito dispendioso. 

 Borges et al, (2008) estimaram que crianças menores de 10 anos possuem 

risco de contrair a doença 109,77 vezes comparando-se com pessoas a cima desta 

faixa etária. Segundo os autores esta pré-disposição se dá pelo contato mais 

frequente de crianças com animais. 

 Dentre a ocorrência de novos casos alguns fatores de risco como a grande 

migração de pessoas, urbanização desordenada, ocupações de áreas de mata, 

concomitantes com higiene e saneamento precários, e também a baixa imunidade 
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dos hospedeiros, tem sido um dos principais fatores de risco para a população, pois 

assim ocorre a introdução da Leishmaniose que é uma realidade epidemiológica 

que necessita de uma nova justificativa para o controle e vigilância da doença 

(WERNECK, 2011). 

 

Conclusão 

 Foi possível observar com este trabalho que o conhecimento que a 

população detém é superficial a respeito da doença, e se faz necessário 

investimentos em conscientização de toda a população, a respeito das formas de 

transmissão e cuidados básicos, e a utilização de medidas profiláticas para tentar 

diminuir a incidência de novos casos. 
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Inquérito Epidemiológico de Leishmaniose Visceral nos Setores 

Aureny I, II, III e IV em Palmas-TO 
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Resumo 
O estado do Tocantins, é considerada uma área endêmica para Leishmaniose, 
causando preocupações aos profissionais responsáveis por realizar as práticas de 
controle da doença, o Brasil é um país com o índice de casos da doença muito alto, 
representa 97% dos casos das Américas, sendo que a região nordeste concentra 
90% das notificações, devido essa situação, foram criados programas de 
prevenção e controle da leishmaniose visceral. O estudo realizado trata-se de um 
questionário aplicado para coleta de informações referente ao grau de 
conhecimento dos moradores dos setores Aureny I, II, III e IV sobre a doença. 
Foram realizadas 12 perguntas diretas e objetivas, relacionadas a escolaridade, 
convívio com animais domésticos, principalmente cães, conhecimento dos sinais 
clínicos da doença, prevenção e tratamento. Através desta pesquisa se tornou 
possível concluir que a população dos setores Aureny I, II, III e IV, em Palmas-
Tocantins, não possuem informações suficientes sobre a leishmaniose, e suas 
formas de prevenção, controle e tratamento. 
Palavras-chave: Calazar. Infestações. Vetores. Zoonose. 
 

Introdução 

  O Estado do Tocantins demonstra-se como uma região endêmica para 

Leishmaniose, causando uma preocupação para os profissionais de vigilância e 

controle de zoonoses do Estado. (SESAU,2018). 

  A leishmaniose visceral ou calazar, é uma doença crônica grave, 

potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade pode alcançar 10% quando não 

se institui o tratamento adequado (MELO,2004). 
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  A suspeita diagnóstica da LV deve ser baseada em dados epidemiológicos 

e nos achados clínicos e laboratoriais, mas o diagnóstico de certeza só pode ser 

firmado através do encontro do parasita em tecido infectado. (PASTORINO, 2002) 

 As estratégias de controle, até então utilizadas, estavam centradas e 

dirigidas verticalmente para o controle do reservatório canino (inquérito sorológico 

canino e eutanásia em cães soro reagentes), bem como para a aplicação de 

inseticidas, diagnóstico e tratamento adequado dos casos registrados. Entretanto, 

essas medidas, muitas vezes realizadas de forma isolada, não apresentaram 

efetividade para redução da incidência da doença, determinando a necessidade de 

reavaliação das ações propostas pelo Programa de Controle da Leishmaniose 

Visceral (PCLV). Perante esse acometimento e preocupação global com essa 

doença epidêmica, foi lançado o Plano de Ação de Leishmaniose das Américas. 

(KOOGAN, 2015) 

O objetivo do plano é reduzir a morbidade e mortalidade por leishmanioses 

na região mediante o fortalecimento do diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

prevenção, vigilância e controle. O mesmo possui 4 metas regionais que devem ser 

alcançadas até 2022: 1) Reduzir a letalidade por leishmaniose visceral em 50%; 2) 

reduzir as mortes por leishmaniose cutânea/mucosa em 90%; 3) reduzir a 

proporção de leishmaniose cutânea em crianças menores de 10 anos em 50% e 4) 

reduzir a incidência de leishmaniose visceral, tendo em vista os diferentes cenários 

epidemiológicos dos países endêmicos. (KOOGAN,2015) 

  Dessa forma, esta pesquisa, tem como objetivo avaliar o grau de 

conhecimento dos moradores dos setores Aureny I, II, III e IV, relacionado a 

zoonose.  

 

Metodologia 

 O presente estudo trata-se de um questionário elaborado para coleta de 

informações relacionadas ao conhecimento sobre zoonose Leishmaniose. Os 

dados foram coletados no Setor Aureny I, II, III e IV, localizado na cidade de Palmas, 

no Estado do Tocantins. Foram cerca de 12 perguntas diretas e objetivas para 

cerca de 100 moradores entrevistados, relacionadas: A escolaridade, convívio com 

animais domésticos, principalmente cães, conhecimento dos sinais clínicos da 

doença, prevenção e tratamento. 
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Resultados e discussão 

 

De acordo com a pesquisa e os dados coletados, foram obtidos os 

resultados: 1) Quantidade de animais que cada pessoa entrevistada possui; 2) 

Quantidade de pessoas que possuem conhecimento sobre a doença; 3) 

Quantidade de pessoas que possuem ou não conhecimento sobre a prevenção da 

doença.  

 

Gráfico 1. Quantidade de animais por pessoas entrevistadas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2. Quantidade de pessoas que possuem conhecimento sobre 

Leishmaniose. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 3. Quantidade de pessoas que possuem conhecimento ou não sobre a 

Prevenção de Leishmaniose. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Portanto, como observado no gráfico 1, cerca de 62,3% das pessoas 

entrevistadas possuem 1 ou mais de 1 animal em suas casas e 37,7% não possuem 

conhecimento sobre a doença, e 42,6% possuem conhecimento sobre a doença. 

No gráfico 3, podemos observar que 67,2% das pessoas entrevistadas não 

possuem nenhum ou pouco conhecimento sobre a prevenção da leishmaniose.  

 Relacionado a escolaridade, foi relatado a evidencia de 36,1% dos 

entrevistados possuíam a idade entre 25 e 39 anos, onde 49,2% possuem grau de 

escolaridade do ensino médio completo.  

Foi avaliado também outras características pertinentes sobre a doença, 

entre elas a forma de transmissão onde obteve o resultado de 60,7% para os que 

não sabiam e 39,3% para os que sabiam sobre como ocorria a transmissão.  

 Mediante as porcentagens de pessoas entrevistadas que possuem 

cachorros, cerca de 50,8% não usam nenhum método preventivo para doença, 

sendo apenas 49,2% que utilizam métodos para prevenção, como exemplo coleira 

e vacina.  

 Relacionado com a falta de informação sobre os sinais clínicos da doença 

86,7% dos tutores não sabem se o seu animal possui ou não a doença, e não fazem 

o exame para diagnóstico, mesmo havendo o Teste Rápido para Leishmaniose, 

devido ao seu alto valor agregado, tornando inviável para pessoas de classe média 

baixa e devido ao pouco conhecimento sobre o assunto. Cerca de 93,4% dos 

tutores que diagnosticaram seu animal, não fizeram o tratamento.  
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Conclusões 

  Através desta pesquisa, se tornou possível concluir que a população dos 

setores Aureny I, II, III e IV, não possuem informações suficientes para 

compreender a Leishmaniose, uma doença endêmica, que no estado do Tocantins, 

as maiores incidências encontra-se na cidade de Palmas. Por trata-se de uma 

zoonose, seria pertinente a realização de campanhas de conscientização para a 

comunidade, trazendo como foco as periferias da capital, para promover uma 

distribuição de conhecimentos e assim auxiliar na diminuição dos casos. 
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Resumo  
 
A Anemia Infecciosa Equina causada pelo virus da família Retroviridae, gênero 
Lentivirus, limitado a cavalos, burros e mulas se caracterizando por episódios de 
febre, ictericia, anemia hemolítica, perda de peso e etc. Sua causa se relaciona a 
um RNA vírus do gênero Lentivirus, da família Retrovírus, que no organismo do 
animal, permanece por toda a vida, sendo possível que não haja sintomas 
manifestos. Trata-se de uma doença crônica, sendo dividida em fases, hiperaguda, 
aguda e subaguda. Essa enfermidade se apresenta como um entrave ao 
desenvolvimento da equinocultura no Brasil, pois obrigatoriamente prevê a 
eutanásia nos animais positivos. 
Palavras-chave: Equino. Virus. Brasil. Eutanásia. 

 
Introdução  
 

Causada por um vírus, a Anemia Infecciosa Equina é transmissível e 

incurável, de distribuição mundial que afeta animais da família dos equídeos, de 

qualquer raça, sexo e idade, sendo que, o animal, uma vez infectado, se torna fonte 

de infecção para outros equídeos (ADAPEC,2019). 

Os sintomas incluem febre alta, pequenos sangramentos na língua e olhos, 

fraqueza, perda de apetite, edema nos membros e abdômen, anemia, animais 

podem se apresentar aparentemente sadios, porém, servem como reservatório do 

vírus e propagam a doença (ADAPEC,2019).  Segundo a ADAPEC Tocantins, a 

doença é transmitida por picadas de insetos, que se alimentam de sangue: mutucas 

moscas, por agulhas, seringas, esporas, freios, arreios e utensílios contaminados 

com sangue infectado, leite e sêmen. De acordo com o Programa Estadual de 
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Sanidade dos Equídeos da ADAPEC Tocantins, a prevenção é feita pela aquisição 

de animais com exames negativos para AIE, dentro do prazo de validade; limpar as 

baias para evitar insetos; vacinar ou medicar os animais só com agulhas 

descartáveis; desinfetar equipamentos antes do uso e participar de eventos com 

aglomeração de equídeos onde os animais sejam comprovadamente negativos 

para AIE, através de exames laboratoriais. 

Ainda não foi elucidado um tratamento eficaz. Deste modo, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA) preconiza o sacrifício ou 
interdição da propriedade, quando for detectado foco de AIE. O objetivo deste 
trabalho foi verificar as ações da ADAPEC entre o período de 2013 a 2018.  

Metodologia  
 

A pesquisa tem como abordagem a análise de textos bibliográficos já existentes, 

principalmente em artigos científicos e sites oficiais de órgãos de defesa sanitária, sendo 

coletados os dados disponíveis no site da ADAPEC Tocantins, referente ao levantamento 

de ocorrência da doença, sendo apresentado o quantitativo de casos em cada mês do ano 

de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.  

Resultados e Discussões  
 
 A Anemia infecciosa equina é conhecida mundialmente como febre-do-

pântano, ocasionada por um RNA vírus do gênero Lentivírus, da família Retrovirus. 

É uma enfermidade persistente, causando febre, anemia, hemorragia, nível baixo 

de plaquetas e glóbulos brancos. A doença não tem tratamento e vacinas 

preventivas contra a enfermidade, o animal infectado permanece portador do vírus 

a vida toda, sendo fonte de infeção para outros equídeos principalmente por meio 

da picada de artrópodes hematófagos transmissores.   

 Os sintomas são classificados em aguda e crônica. A forma aguda se dá por 

febre de 40,6 C, respiração acelerada, abatimentos e cabeça baixa, patas 

debilitadas, inapetência e perda de peso. Na forma crônica ocorre ataque com 

intervalos de dias, semanas ou meses. Caso o intervalo for curto, de modo geral a 

morte acontece após algumas semanas, devido aos ataques há grande destruição 

dos glóbulos vermelhos do sangue, o que resulta em anemia. O vírus é transmitido 

entre cavalos infectados e não infectados pela transferência de sangue ou 

derivados sanguíneos, e tem como principal vetor os insetos hematófagos como 
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espécies da família Tabanidae. O ciclo viral se iniciarar através da entrada do vírus 

na célula alvo pela interação entre glicoproteínas de superfície e receptores 

específicos da célula alvo. 

 A ocorrência de focos de Anemia Infecciosa Equina fez com que a Agência 

de Defesa Agropecuária do estado do Tocantins (ADAPEC) aprovasse normas 

complementares ao Programa Estadual de Sanidade de Equídeos (PESE) exigindo 

a certificação em curso de Resenha, Coleta de Material e Legislação para Exame 

de AIE e Mormo a partir do ano de 2018 para os Médicos Veterinários cadastrados 

no PESE. 

Gráfico 1. Distribuição temporal dos casos 

 

Fonte: Coordenação de Informação e Epidemiologia – MAPA. 

  
A partir da ánalise dos dados na tabela e no gráfico observa-se uma 

crescente taxa de casos entre os anos 2013 a 2016, o que se tornou preocupante 

para o Estado, devido os prejuízos econômicos, por ser uma doença grave, e alvo 

de controle internacional. O levantamento documental apresenta ainda o gráfico 

estatístico de crescimento de casos no ano de 2016 e declínio entre 2017 e 2018. 

O alto número de casos de Anemia Infecciosa Equina na Região Norte é 

devido ao clima e ambiente favorável da Amazônia à ocorrência dos insetos 

hematófagos transmissores do vírus, (DIAS, 2000). Segundo Pena et. al. 2006, a 

detecção de animais positivos pelo exame laboratorial é uma ferramenta 

imprescindível para o controle desta enfermidade, visto que 95% dos animais são 

portadores assintomáticos. A partir de análises de vários artigos publicados nota-
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se que é necessária a realização periódica de exames sorológicos para assim, 

monitorar de forma eficaz o rebanho, é importante a adoção de medidas sanitárias 

de manejo, como a não reutilização de equipamentos contaminados e os cuidados 

em novas aquisições de animais, visto que esses vindos de outras propriedades 

devem passar por exames laboratoriais. Na Região Norte, a Anemia Infecciosa 

Equina é considerada endêmica, são vastos os prejuízos econômicos causados 

por ela, devido ao fato de não haver ainda tratamento e cura da doença e esses 

animais acometidos serem submetidos à eutanásia.  

 O diagnóstico é feito através do teste de Coggins ou Imunodifusão em Gel 

Agar (IDGA), para a efetivação do exame é necessário 2,0 ml de soro de cada 

animal congelado, que é recolhido através do médico veterinário responsável, após 

colhido deverá ser encaminhado ao laboratório. Já o diagnóstico diferencial é 

através da babesiose, erliquiose, leptospirose e parasitismo. Os achados clínicos e 

hematológicos podem servir de auxílio ao Médico Veterinário para diagnosticar 

animais suspeitos para a AIE com baixo título viral circulante, por apresentar a fase 

inicial da viremia ou apresentar uma fase crônica, dificultando o diagnóstico 

sorológico.  

 No Brasil, os animais positivos no teste de IDGA devem ser sacrificados 

conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos do 

Ministério da Agricultura (FRANCO E PÃES, 2011). As principais medidas 

profiláticas sao isolamento do animal, não compartilhar seringas e demais objetos, 

combater vetores, trânsito controlado e por fim diminuir o contato do equino com os 

demais. No período entre 2013 a 2018 foram notificados 1.204 casos confirmados 

de Anemia Infecciosa Equina no Tocantins, esse alto número indica que a doença 

tem sido endêmica na região, sendo necessárias medidas profiláticas para 

combater esta enfermidade. No Tocantins já foram registradas 34 espécies 

diferentes de moscas dos cavalos (Diptera: Tabanidae) em região próxima a capital 

do estado, demonstrando a presença do vetor do VAIE (LIMA et al. 2015).  

 

Conclusão 

Foi verificado que na região norte do Brasil a endemicidade da doença é bem 

alta, devido ao clima e ambiente favorável para a proliferação dos mosquitos 
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hematófagos que disseminam o vírus. Causando assim uma perda econômica 

muito grande devido não ter tratamento e o animal ser eutanasiado. 

Sendo assim medidas profiláticas devem ser tomadas para combater a 

enfermidade, o produtor deve fazer exames laboratoriais nos animais que ja estão 

dentro da propriedade e de animais que estão chegando na mesma, para manter 

o controle.  
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Resumo 

A Peste Suína Clássica é uma enfermidade que acomete os suídeos domésticos e 
selvagens. É causada por um vírus do gênero Pestevírus, da família Flaviviridae. A 
ocorrência de um foco implica em grandes perdas econômicas e repercussões 
sociais impactados com o sacrifício dos animais. Com isso, objetiva-se com esta 
pesquisa realizar um levantamento sobre as principais ações realizadas pelos 
órgãos de defesa nos períodos de 2014 a 2018 para evitar e/ou controlar a Peste 
Suína Clássica no Estado do Tocantins. Foram realizadas pesquisas nos principais 
sites de defesa e sanidade animal, como o MAPA, ADAPEC, OIE e entrevista com 
a responsável técnica do PESS, além de embasamento teórico em livros e artigos. 
As principais ações realizadas pelo estado consistiram na intensificação da 
vigilância nas barreiras, principalmente naquelas que fazem divisa com as zonas 
não livres, palestras e entrevistas nos municípios, capacitação de médicos 
veterinários nas doenças emergenciais em suínos, com foco na PSC, vigilância em 
lixões e fiscalização de asselvajados. Contudo, concluiu-se que as medidas 
adotadas estão sendo efetivas na prevenção da doença, porém, ainda carece de 
maior conscientização da classe produtora. 

Palavras-chave: Fiscalização. Zona Livre. Sanidade Animal. 

 

Introdução 

A Peste Suína Clássica (PSC), também conhecida como febre suína, é uma 

enfermidade que acomete os suídeos domésticos e selvagens, é causada por um 

vírus do gênero Pestevírus, da família Flaviviridae. É considerada uma doença 

cosmopolita caracterizada por quadros hemorrágicos de aspecto forte e 

inesperado, favorecendo o comprometimento dos órgãos, o que torna sua 

mortalidade elevada. Possui como reservatório natural os suínos e javalis, e pode 

acometer os animais independente do sexo, idade ou raça, com tendência ao 

surgimento nos animais jovens. A transmissão ocorre de forma direta por secreção, 

excretas, sêmen e sangue, e forma indireta por meio de fômites (ROEHE & SPILKI, 

2016).  
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 A ocorrência de um foco implica em grandes perdas econômicas e 

repercussões sociais impactados com o sacrifício dos animais, interrupção das 

atividades das granjas, redução imediata da produção de carne, desorganização 

do comércio da cadeia produtiva, além dos impactos de bloqueio das exportações 

de animais, carne, produtos e subprodutos de origem animal, como também de 

produtos agrícolas como soja e milho (ADAPEC, 2019). 

A PSC causa morte das células endoteliais de múltiplos sistemas do corpo 

incluindo as células hematopoiéticas, apresentando assim, sinais clínicos na forma 

aguda, crônica ou tardia (MCGAVIN & ZACHARY, 2013). Na forma aguda os 

animais manifestam eritema, febre alta, hemorragia e cianose particularmente nas 

extremidades do abdômen, axilas e face interna dos membros, anorexia, 

depressão, vômito, hemorragia e petéqueias em mucosas, letargia e convulsões. 

Na forma crônica ocorrem alterações reprodutivas, corrimento nasal e tosse, 

nascimento de leitões natimortos e/ou com crescimento retardado, febre e 

depressão. Já na forma tardia, as porcas adultas acometidas não apresentarão 

sinais clínicos, porém, serão portadoras do vírus. A quantidade de leitões por 

leitegada e a taxa de mortalidade é baixa, ocasionando perdas na produtividade 

(ADAPEC, 2019).   

O diagnóstico inicial é baseado nos sinais clínicos, histórico e dados 

epidemiológicos, porém são inconclusivos. Assim, a confirmação é feita através da 

identificação do vírus e por métodos sorológicos, sendo o teste de 

soroneutralização o definitivo para a enfermidade (OIE, 2019). 

Ainda não se tem um tratamento recomendado para a enfermidade. A 

doença deve ser notificada e, quando confirmado o diagnóstico, os animais deverão 

ser abatidos conforme o Plano de Contingência para PSC (Instrução Normativa nº. 

27 de 20 de abril de 2004), do MAPA. Os principais meios de profilaxia e controle 

baseiam-se em duas estratégias: a vacinação profilática sistêmica com vírus vivo 

atenuado em áreas endêmicas; e a política de não vacinação e abate sanitário em 

locais livres ou em processo de erradicação (ROEHE & SPILKI, 2016; OIE, 2019).

 Objetivou-se com essa pesquisa realizar um levantamento sobre as 

principais ações realizadas pelos órgãos de defesa nos períodos de 2014 a 2018 

para evitar e/ou controlar a Peste Suína Clássica no Estado do Tocantins.  
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Materiais e métodos 

Este trabalho foi realizado através de pesquisas nos principais sites de 

defesa e sanidade animal sendo eles: o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins 

(ADAPEC), Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE), e entrevista com a 

responsável técnica do PESS, Regina Gonçalves Barbosa, além do embasamento 

teórico em livros e artigos. Através dos dados coletados foi feita a tabulação e 

interpretação dos mesmos. 

 

Resultados e Discussões 

O Tocantins nunca apresentou casos de PSC, porém, só foi reconhecido 

nacionalmente como zona livre em 2001 pelo MAPA e, em 2016 pela OIE 

(ADAPEC, 2019). De acordo com Oliveira et al. (2014), os programas oficiais de 

combate e erradicação de peste suína implementados pelo o Ministério da 

Agricultura na década de 80, tem auxiliado com o monitoramento epidemiológico 

em diversos estados, e contribuindo para controlar a doença no país. 

Tendo em vista o surgimento de notificações de focos em estados limítrofes 

ao Tocantins, e este também fazer divisa com regiões de zonas não livres 

(Maranhão, Piauí e Pará), algumas ações foram adicionadas ao Programa Estadual 

de Sanidade Suídea (PESS). De acordo com a responsável técnica do programa, 

Regina Goncalves Barbosa, o estado intensificou a vigilância nas barreiras (15 

volantes e 22 fixas), principalmente naquelas que fazem divisa com as zonas não 

livres (Figura 1). Realizou-se palestras, entrevistas nos municípios, capacitação de 

médicos veterinários nas doenças emergenciais em suínos, com foco na PSC, 

vigilância em lixões e fiscalização de asselvajados.   

Além disso, o programa institui vigilância ativa periódica nas propriedades 

de maior risco, atendimento a notificações de suspeitas de ocorrência da 

enfermidade, monitoramento sorológico nas granjas de suínos a cada seis meses 

e em criatórios a cada dois anos, controle de tráfego animais, assim como seus 

produtos e subprodutos, e demais veiculadores da peste suína clássica (ADAPEC, 

2019). Em várias regiões é comum a criação de suídeos para a economia e 

sobrevivência de diversas famílias, no entanto, esse sistema de criação simples 
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pode favorecer surtos, devido à falta de manejo adequado e o contato dos animais 

de produção com os silvestres (OLIVEIRA, et al.; 2014). 

 

Figura 1- Fiscalização do tráfego de suínos para outros estados nos períodos de 
2014 a 2018, e principais postos fixos interestaduais, número de animais e 
frigoríficos presentes no estado referente ao ano de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADAPEC, 2019. 

 

Com isso, a ADAPEC conta ainda com a participação e auxílio do produtor 

rural, buscando orientá-los a manter o cadastro atualizado de seu estabelecimento; 

criar e manter seus animais em condições adequadas de nutrição, manejo e 

profilaxia, além de comunicar imediatamente quando houver a suspeita da doença 

no rebanho, e que não alimente os suídeos com restos de comida, salvo quando 

submetido a tratamento térmico (ADAPEC, 2019). 

O PESS se baseia tanto nas normativas federais como estaduais. A 

Instrução Normativa Federal nº 6, de 9 de março de 2004, aprova as normas para 

a erradicação da peste suína clássica, e a Instrução Normativa nº 25, de 19 de 

Julho de 2016, estabelece as normas para o trânsito nacional de suínos, seus 

produtos, subprodutos e material genético. Já as legislações estaduais incluem a 

Portaria nº 163, de 06 de abril de 2015 em que institui o programa e aprova o 

regulamento técnico. A lei n° 1082, de 1° de julho de 1999 dispõe sobre as normas 

da política de defesa da sanidade animal e vegetal, e o Decreto n° 860, de 11 de 
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novembro de 1999 regulamenta a lei 1082, que dispõe sobre a defesa de sanidade 

animal no Estado do Tocantins. 

Vale ressaltar que a Norma Interna DSA nº 05, de 2009, é uma das mais 

importantes para o programa e tem como objetivo a padronização das ações de 

vigilância sanitária nos rebanhos de suídeos dos estabelecimentos de criação 

situados nas zonas livres de PSC, de forma a garantir a manutenção do status 

sanitário alcançado. 

 

Conclusão 

Os surtos de Peste Suína Clássica relatados no Brasil e outros países 

trouxeram preocupação para todo o mundo devido à rapidez com que o vírus se 

propaga e, com o intuito de controlar a disseminação da doença, foram 

implementados programas oficiais de combate e erradicação para esta 

enfermidade. Contudo, concluiu-se que as medidas adotadas estão sendo efetivas 

para prevenção da doença, porém, ainda carece de maior conscientização da 

classe produtora.  
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Resumo 

Conhecida como uma das hemoparasitoses de maior importância, a babesiose é 
uma enfermidade que acomete diversos animais dentre eles os cães, que são 
infectados pelo protozoário Babesia canis. Esse parasita instala-se nas hemácias 
e prolifera-se no organismo do animal, causando anemia hemolítica. A principal 
forma de transmissão é através do carrapato Rhipicephalus sanguineus, que possui 
fácil disseminação em perímetro urbano. A babesiose pode levar o animal a óbito 
se não for tratada corretamente. Em vista disso a pesquisa teve como objetivo 
apresentar as medidas terapêuticas empregadas no tratamento de babesiose 
canina em clínicas veterinárias e pet shops em Palmas-TO. Dessa maneira foi 
formulado um questionário que foi aplicado em cinco estabelecimentos veterinários 
da cidade. Diante dos questionamentos realizados, verificou-se que semanalmente 
diagnosticam-se cães com babesiose em Palmas e que os 
medicamentos/princípios ativos mais receitados no tratamento da babesiose são a 
Doxiciclina e o Dipropionato de Imidocarb. 
Palavras-chave: Babesia canis. Incidência. Fármacos.  

 

Introdução 

A babesiose, comumente conhecida como piroplasmose é uma patologia 

causada pelo protozoário do gênero Babesia (BARR E BOWMAN, 2010). O 

Rhipicephalus sanguineus é o principal vetor, no qual ocorre a transmissão 

transovariana e transestadial (URQUHART et al., 2008). Os cães geralmente são 

acometidos pela Babesia canis (subespécies- Babesia canis canis, Babesia canis 
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vogeli e Babesia canis rossi) ou Babesia gibsoni, tendo predominância no Brasil a 

Babesia canis vogeli (DUARTE et al., 2011). 

A infecção ocorre pelos esporozoítos infectantes presentes na saliva do 

carrapato, que são inoculados no cão quando o carrapato está se alimentando 

(TAYLOR et al., 2014). A babesiose é uma doença de característica eritrocitária, na 

qual merozoítos (piroplasma) infectam os eritrócitos, resultando em multiplicação 

do agente infeccioso e hemólise das hemácias (BARR e BOWMAN, 2010). 

As manifestações clínicas da doença variam de subclínica, hiperaguda, 

aguda e crônica, sendo os cães jovens mais suscetíveis a apresentarem formas 

mais graves da doença (CORRÊA et al., 2005). O diagnóstico pode ser baseado 

no exame físico, no histórico do paciente e na resposta terapêutica (RIBEIRO, 

2015). A presença do perfil bioquímico, como hiperbilirrubinemia e 

hiperglobulinemia também servem como diagnóstico presuntivo da doença, sendo 

o diagnóstico definitivo feito a partir do exame microscópico de esfregaços 

sanguíneos corados (BARR e BOWMAN, 2010). 

Além da destruição das hemácias que gera um quadro grave de anemia nos 

animais, a babesia acarreta lesões em órgãos como baço e rins e induz a desordem  

circulatória com a liberação de peptídeos vasoativos (MONTEIRO, 2014) 

Para Urquhart et al (2008), a realização do tratamento tem que ocorrer 

imediatamente após o diagnóstico da doença, pois pode ocorrer óbito rapidamente 

do animal e recomenda a quimioterapia com pentamidina, fenamidina ou aceturato 

de diminazine. 

Sendo assim, esta pesquisa teve como principal objetivo apresentar as 

medidas terapêuticas empregadas no tratamento de babesiose canina, em clínicas 

veterinárias e pet shops de Palmas-TO. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida em cinco clínicas veterinárias e pet shops da 

cidade de Palmas-TO, sendo de natureza quanti-qualitativo e empírico-analítico. 

Dessa forma foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados, sendo revisão 

de literatura específica e a aplicação de questionários para obtenção das 

informações acerca das medidas terapêuticas empregadas no tratamento de 

babesiose canina.  
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As questões foram elaboradas de forma objetivas e discursivas para 

descrever a frequência, tratamento e controle da babesiose canina que cada 

médico veterinário preconiza em seu consultório. Após aplicação dos questionários 

os dados obtidos foram analisados e organizados em porcentagens. 

 

Resultados e Discussão  

Com base no questionário aplicado em cinco clínicas veterinárias e pet 

shops, foi possível observar uma diferença na frequência semanal de animais 

diagnosticados com babesiose canina. A maioria das clínicas veterinárias (80%) 

relatou uma baixa frequência de casos atendidos semanalmente, menos de um 

animal. Já 20 % dos estabelecimentos atendem semanalmente uma grande de 

animais (mais de cinco) com babesiose. Sendo que a frequência média (um a três 

animais) não foi relatada em nenhum dos estabelecimentos pesquisados (Figura 

1).  

 

Figura 1 - Frequência semanal de animais acometidas pela babesiose atendidos 
nas clínicas veterinárias e pet shops de Palmas-TO. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Com relação ao tratamento preconizado, 60% dos entrevistados relataram 

ter preferência pela doxiciclina, no entanto, 40% também utilizam o dipropionato de 

imidocarb por ser mais eficaz na eliminação do protozoário, porém mais ofensivo a 
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imunidade do animal. Além desses foram constatados outros princípios ativos que 

os médicos veterinários aplicam no tratamento de Babesia canis como a 

prednisolona, diaceturato de diminazeno e diaceturato de diamizeno + antipirina, 

estas em uma menor porcentagem (Figura 2).  

Vale salientar que a doxiciclina não age na eliminação do parasita, se limita 

apenas na redução dos danos que a infecção causa no animal, por outro lado o 

imidocarb possui eficiência na eliminação deste agente (GREENE, 2015; RIBEIRO, 

2015;). 

Figura 2 - Princípios ativos mais prescritos pelos médicos veterinários para o 
tratamento da babesiose canina em Palmas-TO. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em casos severos da doença uma parcela dos médicos veterinários relatou 

que além dos princípios ativos habituais já citados anteriormente, o tratamento pode 

ser feito por medicação endovenosa, antibióticos e soro terapia. Ou seja, os 

fármacos utilizados dependerão do quadro clínico do cão.  

Os médicos veterinários relataram que a duração do tratamento varia de 15 

a 28 dias, dependendo do diagnóstico, do quadro clínico e das medidas 

terapêuticas escolhidas pelos veterinários. 

Em 100% das clínicas veterinárias e pet shops analisados, verificou-se que 

é repassado aos tutores métodos de prevenção contra Babesiose, os quais visam 

controlar o carrapato Rhipicephalus sanguineus, através da utilização de 
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medicamentos com os seguintes princípios ativos: afoxolaner, fluralaner e  

selamectina. Além da indicação de coleiras nos animais e pulverizações no 

ambiente.  

 

Considerações Finais 

Semanalmente os estabelecimentos veterinários de Palmas-TO recebem 

animais acometidos pela babesiose canina. E os fármacos de eleição para o 

tratamento desta enfermidade são a Doxiciclina e o Dipropionato de Imidocarb. 

Entretanto, não se exclui a aplicação de outros princípios ativos para o tratamento 

da doença. Com isso, é possível ter várias vertentes de medidas terapêuticas, que 

poderão ser estabelecidas a partir do quadro clínico do animal. 
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Megaesôfago em cadela SRD - relato de caso 

 

Paula Gabriela Barros Silva140 

Jacson Luiz Fonseca¹ 

Luis Flávio Silva Botelho141 

André Luiz Hoeppner Rondelli² 

 

Resumo 

O megaesôfago é a causa mais comum de regurgitação, sendo caracterizado pela 
redução da motilidade esofágica e dilatação do esôfago, podendo ser classificado 
em congênito, adquirido idiopático e adquirido secundário. O presente relato 
descreve o caso de uma cadela, SRD, de 4 anos, com histórico de emagrecimento 
e regurgitações frequentes desde os 5 meses de idade. Com base nos dados de 
anamnese e sinais clínicos associados ao exame radiográfico, foi confirmado o 
diagnóstico de megaesôfago.  
Palavras-chave: Esôfago. Regurgitação. Cão. 

 

Introdução 

 O megaesôfago é a principal causa de regurgitação através da boca ou das 

narinas e caracteriza-se pela ausência ou diminuição acentuada dos plexos 

nervosos intramurais do esôfago (SLATTER et al., 1998; ETTINGER et al., 1997; 

CELANO et al., 2007).  Essa condição leva à ausência ou redução da motilidade 

esofágica, resultando no acúmulo de alimentos no esôfago, tornando o órgão 

dilatado e flácido, e com peristaltismo ineficiente (LONGSHORE, 2008). 

Em cães, o megaesôfago pode manifestar-se de forma congênita, idiopática 

adquirida ou secundária adquirida. Há relatos de predisposições hereditárias em 

algumas raças, como nos Fox Terrier, Schnauzer, Pastor Alemão, Dogue Alemão, 

Golden Retrevier e Setter Irlandês (MILLER et al., 1983; GAYNOR; SHOFER; 

WASHABU, 1997). 

 A causa do megaesôfago congênito é desconhecida. A inervação eferente 

vagal parece ser normal e não há evidências de dismielinização ou degeneração 

neuronal (NELSON; COUTO, 2015). Entretanto, de acordo com Washabau (2004), 
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alguns estudos apontam para um defeito na inervação aferente vagal para o 

estômago. 

 O megaesôfago adquirido idiopático ocorre em cães adultos, sem histórico 

de problemas esofágicos e, também, não possui causa definida, embora acometa 

principalmente animais que sofreram situações de estresse importante, como 

fraturas e traumatismos (TORRES, 1997).  

 As neuropatias, miopatias ou doenças de junções neuromusculares são as 

causas mais comuns de megaesôfago adquirido secundário. Raças como Pastor-

Alemão, Golden Retriever e Setter Irlandês são as mais predispostas a 

desenvolverem essa afecção. Animais com paralisia idiopática da laringe 

costumam frequentemente desenvolverem megaesôfago, provavelmente em 

decorrência de neuropatia generalizada (NELSON; COUTO, 2015). 

 O diagnóstico de megaesôfago pode ser confirmado através de radiografia 

do exame radiográfico do tórax, onde se observa a dilatação acentuada do esôfago 

e o deslocamento da traqueia e do coração (DUNN et al., 2001). De acordo com 

Nelson e Couto (2015), a endoscopia não é tão útil para o diagnóstico dessa 

enfermidade. 

 Ainda não há tratamento ou cura clínica para o megaesôfago, mas o manejo 

dietético conservador é utilizado para evitar mais dilatação. O manejo consiste em 

alimentar o animal com alimentos secos amolecidos com água em uma plataforma 

elevada, de modo que o esôfago permaneça em posição vertical durante a 

alimentação, para que a gravidade ajude na passagem do alimento até o estômago 

(NELSON; COUTO, 2015). 

 O tratamento cirúrgico com a técnica de esofagomiotomia de Heller 

modificada reduz efetivamente a pressão no esfíncter, favorecendo o esvaziamento 

esofágico, entretanto, esse procedimento representa alto risco operatório, com uma 

taxa de mortalidade de 38% no pós-operatório e baixos resultados (TORRES, 

2000). 

 Esse trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma cadela, de 4 anos, 

SRD, diagnosticada com megaesôfago através de radiografia contrastada. 

 

Materiais e métodos 
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No dia 25 de setembro de 2019 foi atendida, uma cadela, SRD, com 4 anos 

de idade, pesando 8,4 kg, com histórico êmese e perda de peso. Na anamnese, o 

tutor relatou que havia adotado a cadela aos 5 meses de idade e que, desde então, 

o animal apresentava episódios de regurgitação algum tempo após a alimentação.  

Ao exame físico, observou-se que o animal estava levemente desidratado, 

com tempo de preenchimento capilar (TPC) superior a 2 segundos, frequência 

cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 65 mpm, temperatura retal de 

38,6ºC e mucosas normocoradas. 

Com base no histórico do animal, foi levantada a suspeita de megaesôfago. 

Para a confirmação do diagnóstico, foi solicitado o exame radiográfico do tórax, nas 

projeções látero-lateral direita e ventro-dorsal.  Foram realizadas duas projeções 

simples e duas com contraste, após 10 minutos da administração por via oral de 

sulfato de bário, no volume de 10mL. 

 

Resultados e discussões 

No exame radiográfico foi observado dilatação total do trajeto esofágico 

cervical e torácico, com deslocamento ventral de traqueia e silhueta cardíaca, 

confirmando a suspeita de megaesôfago, assim como relatado por Leite (2019). Na 

radiografia contrastada observou-se a presença de contraste em todo o esôfago, 

ainda que 10 minutos após a administração. 

Na anamnese foi relatado pelo tutor que o animal apresentava episódios de 

vômito que, na verdade, tratava-se de regurgitação, pois o conteúdo caracterizava-

se por alimento não digerido e, o vômito, por sua vez, é constituído de alimento já 

digerido. De acordo com Nelson e Couto (2015), os pacientes com megaesôfago, 

normalmente, são levados ao veterinário com histórico de “vômito” (regurgitação), 

podendo ou não estar associado a perda de peso.  

Foi instituído tratamento sintomático com cloridrato de ranitidina (3mg/kg, 

BID, durante 7 dias) e bromoprida (0,4mg/kg, BID, uso contínuo) para auxiliar no 

trânsito intestinal. Além disso, foi orientado ao tutor que fornecesse o alimento em 

pequenas frações, de 4 a 5 vezes ao dia, em plano elevado, com a finalidade de 

facilitar a descida do alimento através da gravidade, como relata Tomio et al. 

(2016). 
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Não foi possível identificar a causa da doença esofágica, tendo em vista que 

se tratava de um animal adotado e sem histórico, mas supõe-se que seja congênito, 

devido a manifestação dos sinais de regurgitação desde os 5 meses de idade. 

 

Figura – Imagem da radiografia contrastada evidenciando megaesôfago. 

Projeção látero-lateral. Arquivo Pessoal 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Conclusão 

Conclui-se que o megaesôfago é uma desordem esofágica que pode se 

manifestar de forma congênita, adquirida idiopática e secundária adquirida, 

podendo ser diagnosticada através dos dados de anamnese, sinais clínicos e 

radiografia contrastada do tórax. 

Ainda, o tratamento é voltado à correção e adaptação alimentar, uma vez 

que a cirurgia tem poucos índices de sucesso relatados na literatura. 
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Panorama do Consumo de Leite e Derivados Em Palmas/TO 

 

Mariana Alves da Silva142 
Luís Flavio Silva Botelho143  

Ravanna Guida de S. Pinto144 

 

Resumo 

A produção de leite é uma das atividades da cadeia produtiva no Brasil, criando 
vários empregos diretos e indiretos. Na região Norte, no ano de 2017, a produção 
alcançou 2,19 bilhões de litros de leite, tendo como maior representante o estado 
de Rondônia. O presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo de leite e 
derivados na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Para a coleta de dados foi 
realizado um formulário online com perguntas de múltipla escolha, na qual 312 
voluntários responderam de forma anônima. Os dados obtidos mostraram que 
90,7% dos respondentes consomem leite, sendo que a preferência é por leite 
integral (65,4%). Em contrapartida 41,4% negaram a ingestão do leite por ser 
intolerância à lactose ou por não considerá-lo um alimento importante para a saúde 
(10,3%). Neste estudo foi possível observar que há um alto consumo de leite e 
derivados na cidade de Palmas, e que ainda existem pessoas que evitam o 
consumo por desconhecerem os benefícios nutricionais para a saúde.  

Palavras-chave: Lácteos. Mercado. Bovinocultura.  

 
Introdução 
 

A produção de leite é uma das atividades mais importante da cadeia 

produtiva no Brasil, gerando milhares de empregos. No ano de 2017 a produção 

bruta leiteira chegou a R$ 29,9 bilhões. No setor industrial, os laticínios obtiveram 

R$ 70,2 bilhões de faturamento líquido, resultando no segundo maior faturamento 

da indústria de alimentos do país, ficando atrás apenas do setor derivados de carne 

(CARVALHO, 2019). 

Nesse mesmo ano na região Norte o crescimento foi de 6,5% (CARVALHO, 

2019) chegando a produzir 2,19 bilhões de litros de leite, sendo que 47,1% do total 

foram representados pelo estado de Rondônia, 28% do Pará e 19,8% do Tocantins 

(LONA,2019). 
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O consumo por habitante chega a 116,5 kg de leite com aumento estimado 

por ano de na média de 2,7%, tendo o leite UHT como produto industrializado mais 

vendido em 2016 (SIQUEIRA, 2019). 

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de leite e 

derivados na cidade de Palmas, Tocantins. 

 
Metodologia 
 

A pesquisa foi conduzida na cidade de Palmas, capital do estado do 

Tocantins, localizada na região central do Brasil (PREFEITURA DE PALMAS, 

2019). A coleta de dados foi realizada através de um questionário online de múltipla 

escolha com perguntas simples avaliando o consumo de leite e derivados, 

quantidade de vezes consumida na semana, preferência de produto e local de 

compra. O método de pesquisa utilizado foi escolhido, porque segundo Faleiros o 

questionário online é uma forma viável economicamente, com maior velocidade de 

informação e produção cientifica com praticidade e comodidade aos participantes 

do estudo, podendo resultar na melhora dos números de respostas obtidas. 

 
Resultados e discussão 
 

No respectivo estudo, 312 voluntários participaram da pesquisa de forma 

anônima, com idade acima de 18 anos, sendo a maior parte pertencente ao sexo 

feminino (62,2%). 

No que diz respeito ao consumo de leite, 90,7% confirmaram o consumo, 

possivelmente por se tratar de um produto versátil, pois segundo o Siqueira esse 

alimento pode ser utilizado tanto na forma original ou transformado em derivados. 

Em contrapartida 9,3% negaram a ingestão do leite por motivos como: 

intolerância à lactose (41,4%), por não gostar do sabor (31%) ou por não considerar 

o leite um alimento importante para a saúde (10,3%). Estudos mostram que o leite 

é uma importante fonte de lipídios, carboidratos, proteínas, sais minerais e 

vitaminas (BRITO), que contribui com a manutenção da saúde (AMANCIO, 2015).  

A ingestão semanal teve a indicação de três a sete vezes por semana, com 

a somatória de 79,4%. Quanto ao tipo de produto mais adquirido encontra-se o leite 

integral com 64,4% e o leite em pó (27,6%) que segundo a pesquisa, são produtos 
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de fácil aquisição nos mercados. O leite cru (15,5%) ainda é uma opção para os 

consumidos devido as grandes e pequenas criações de gado leiteiro na região. 

Na inexistência do leite os respondedores afirmam realizar a substituição 

pelo café (44,2%), bebida bastante consumida pelos moradores desta cidade ou 

ainda por sucos (31,4%). 

Quando questionado sobre a ingestão dos derivados lácteos, os dados 

mostram que esses tipos de produtos estão presentes nas refeições dos 

Palmenses de quatro a sete vezes na semana (15,5% a 29,3% respectivamente), 

adquiridos principalmente nos mercados da cidade (95,3%). 

 

Conclusões  

Tendo em vista os dados apresentados, é possível observar um alto 

consumo de leite e derivados na cidade de Palmas, no entanto ainda existem 

pessoas que evitam o consumo por desconhecerem os benefícios nutricionais para 

a saúde. Neste estudo também é possível observar que há um grande grupo de 

pessoas que não consome leite por ser intolerante à lactose, sendo este um 

mercado que deveria ser mais explorado para que assim sejam atendidas suas 

necessidades. 

Além de importante para a saúde, a produção leiteira e de seus derivados 

colaboram diretamente na economia do estado, gerando renda para os grandes e 

pequenos produtores.  
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Resumo 

Os danos de reação vacinal, são definidas como gânglios protuberantes, 
circunscritos, bem delimitados, firmes e de dimensão variável, divididos 
multifocalmente na musculatura dos animais, e quando incisados exibem exsudato 
purulento. A relevância desse projeto, é esclarecer e conscientizar os produtores 
rurais, a monitoração quanto a aplicação de forma errônea da vacina, pois o simples 
ato de trocar as agulhas continuamente e certificar os locais adequados de 
aplicação da mesma, com isso reduziria perdas econômicas. As Coletas foram 
realizadas durante 2 dias, no Frigorifico Cooperfrigu Foods, com um total de 930 
animais abatidos, que resultou em uma perda média por descarte de 526,5 kg/dia 
e R$5,21 em média de perda por carcaça, resultando em R$4.843,80 reais no total 
de dois dias de estudo, os abcessos eram pesados na balança de precisão, 
conforme eram retirados das carcaças e posteriormente descartados na bacia 
vermelha, tem como destino final a graxaria, é importante ressaltar que o nosso 
estudo foi conduzido logo após a campanha de vacina contra Febre Aftosa, a 
campanha foi realizada em maio e os animais foram abatidos em junho, o que pode 
ter ocasionado alteração nos índices de descartes. 

Palavras chaves: Abatedouro. Pecuária. Descarte. 

 

Introdução 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do planeta, e ainda o maior 

rebanho comercial, com 212,3 milhões de cabeças segundo dados informados pelo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2011). 
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O acréscimo nas taxas de exportação de carne bovina foi respectivo, dentre 

outros aspectos, aos projetos de controle epidemiológico para doenças de 

notificação obrigatória. Dentre as ações recomendadas nestes programas, a 

vacinação regularizada preventiva, seguindo o calendário definido pelo Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento, determina a utilização de vacinas como 

um manejo cotidiano nas fazendas (MAPA). 

Para o eliminar à doença, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento conta com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra 

a Febre Aftosa (PNEFA).  

O projeto tem como finalidade a eliminação da febre aftosa em todo o 

Território Nacional e a garantia dessa condição sanitária por meio da introdução e 

efetivação de um sistema de vigilância sanitária apoiado na preservação das 

estruturas do serviço veterinário oficial e na atuação da comunidade (BRASIL, 

2007). 

Segundo ABIEC (2015) um dos fatores que prejudicam as exportações é a 

febre aftosa, que é uma doença altamente contagiosa, própria de animais 

biungulados, que causa preocupação em todos os países, como forma de proteção 

ao rebanho os órgãos de defesa junto aos produtores se preocupam em realizar a 

vacinação dos animais, mas o manejo inadequado na aplicação dessa vacina, 

causa transtornos fisiológicos como reações inflamatórias originando os 

abscessos.  

Em parte, esses prejuízos sucedem de perdas no proveito da carcaça em 

consequência da contaminação da carne, e por outro lado, da desvalorização do 

couro que acaba por ter seu valor baixo em função das soluções de continuidade 

da pele. Em acréscimo, uma vez que o organismo o organismo animal instiga 

esforços, mesmo que em nível celular, para combater a infecção no local da lesão, 

sendo provável desempenho produtivo seja atingido desfavoravelmente pela 

incidência desses abcessos. (FRANÇAS FILHO et al,2006).     

A legislação brasileira sanciona que áreas de carcaças que apresentam 

formação de abcessos devem ser condenadas. Se houver contato de conteúdo 

purulento em outras partes ou até mesmo em partes de carcaças próximas àquela 

acometida, tais partes deverão ser descartadas, semelhantemente ao de destino 

dado aos abcessos. (MORO e JUNQUEIRA, 1999).  
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O objetivo desta análise é mensurar as perdas decorrentes da retirada de 

abscesso na musculatura da carcaça, avaliando os reflexos econômicos 

decorrentes ao manejo da vacinação e administração de medicamentos de formas 

inadequadas.  

 

Metodologia  

Este estudo foi realizado durante os dias 25 e 27 de junho de 2019, no 

frigorífico Cooperfrigu Foods de Inspeção Federal, localizado no município de 

Gurupi-To, região sul do estado.  Avaliou-se 930 carcaças bovinas, sem distinção 

de sexo, raça e idade. Com o intuito de quantificar as perdas econômicas por 

abscessos.  

Os abscessos retirados seguiram os critérios estabelecidos no art nº 157 do 

RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal): “Abscessos e lesões supuradas – carcaças, partes de carcaça ou órgãos 

atingidos de abscesso ou de lesões supuradas devem ser julgados pelo seguinte 

critério: 1 - quando a lesão é externa, múltipla ou disseminada, de modo a atingir 

grande parte da carcaça, esta deve ser condenada; 2 - carcaças ou partes de 

carcaça que se contaminarem acidentalmente com pus serão também condenadas; 

3 - abscessos ou lesões supuradas localizadas podem ser removidas, condenados 

apenas os órgãos e partes atingidas; 4 - serão ainda condenadas as carcaças com 

alterações gerais (emagrecimento, anemia, icterícia) decorrentes de processo 

purulento” (Brasil, 1952). 

Realizado por acadêmicos de Medicina Veterinária, com a supervisão de um 

auxiliar do SIF 93. Os abcessos incisados, foram colocados na bandeja de cor 

vermelha, que tem como destino final a graxaria, os abcessos incisados, foram 

pesados em uma balança de precisão de 100 gramas, com capacidade para 150kg. 

As coletas foram realizadas nas regiões cranial, medial e caudal das carcaças. 

 

 

Resultados e discussão 

 
Figura1: Abscesso proeminente incisado (A). Meia carcaça com conteúdo 

purulento extravasado. (B). Abscesso granulomatoso encontrado no linfonodo (C). 
Abscesso extravasado (D). 
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Fonte: Acervo pessoal 

 

Tabela 1: Perda total das carcaças por abscesso e seu impacto econômico. 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Conforme a tabela 1, para este estudo foram avaliados 930 animais, 

diariamente são abatidos em média 465 animais, porém o frigorífico é habilitado 

para abater 740 animais, por motivo da entre safra o abate estava reduzido, no 

período da pesquisa. Entre os 2 dias de estudo, foram colhidos 526,5 kg de porção 

cárnea associada ao abcesso de 216,340 kg de peso morto, porém esse respectivo 

trabalho ocorreu em um período maior de tempo, essa pesquisa obteve uma média 

de 0,566 kg de descarte por carcaça, sendo este valor inferior quando comparado 
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com (MORO e JUNQUEIRA, 1999), que obteve peso médio de amostras de 

1,28kg/animal. 

A perda econômica total provocada pelas reações retiradas foi de 

R$4.843,80 reais, e um prejuízo de R$ 5,21 por carcaça, valor este muito elevado 

ao identificado por (MORO e JUNQUEIRA, 1999) que avaliaram os prejuízos 

econômicos. 

 

Conclusão 

Os tecidos retirados das carcaças devido à formação de abcessos acarretam 

prejuízos relevantes aos produtores rurais. Os danos econômicos, apenas na 

unidade frigorífica onde foi efetuado o levantamento de dados, os produtores 

perderam em dois dias, R$4.843,80 reais. Deve-se tomar providências no sentido 

de evitar formação abcessos, no manuseio vacinal ou outras ações que causam 

lesões na carcaça, verificou-se que muitos produtores fazem aplicações, de vacina 

em lugares inadequados como paleta, cupim, costelas e partes traseiras.    

Consequentemente, em vista da gravidade cabe aos frigoríficos, em parceria 

com os órgãos de assistência técnica e de sanidade animal, estimular ações de 

treinamento, procurando corrigir as falhas do manuseio vacinal, responsáveis por 

estes abcessos, reduzindo os danos.   
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Pesquisa de Parasitas Gastrointestinais em Gatos de Gatis no 
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Resumo 

Os helmintos são endoparasitas que acometem diversos animais dentre eles, os 
gatos domésticos. Parasitas deste grupo apresentam grande importância no 
contexto de saúde pública, visto que são agentes zoonóticos, além de promover 
infecções intestinais graves, que pode levar à morte do animal. Assim, investigar a 
ocorrência dessas infecções, bem como o manejo sanitário são necessários para 
estabelecer a melhor forma de controle. O presente trabalho teve por objetivo 
avaliar a ocorrência dos principais parasitas gastrointestinais de gatos acolhidos 
em grupos de proteção animal em Palmas-TO, bem como analisar a eficácia dos 
hábitos de desparasitação adotados. As amostras foram recolhidas e armazenadas 
em sacos plásticos, identificadas, mantidas sob refrigeração e enviadas ao 
laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Católica do Tocantins para 
processamento e análise pelo método de Willis-Mollay. Notou-se a presença de 
Ancylostoma sp. e Toxocara sp. nas fezes analisadas, sendo de maior 
predominância o grupo dos ascarídeos. Os gatis pesquisados utilizaram 
medicamentos comerciais para o controle de parasitas gastrointestinais, porém 
devido a predominância de animais positivos, conclui-se que apenas a 
administração de anti-helmínticos não foi satisfatória, sendo recomendado associar 
práticas de controle.  

Palavras-chave: Felinos. Saúde pública. Zoonose. 

 

Introdução 

Os gatos podem ser infectados por um grande número de parasitas, 

principalmente aqueles pertencentes as famílias Ascaridae e Ancilostomatidae. 

Parasitas deste grupo apresentam grande importância no contexto de saúde 
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pública, visto que são agentes zoonóticos (BRENER et al., 2008, SERRA et al., 

2013), além de poderem promover infecções intestinais graves, principalmente em 

gatos jovens e neonatos, causando diarreia, perda de peso e até a morte em 

infecções maciças (BIRCHARD; SHERDING, 2013). 

Os comportamentos apresentados pelos gatos, como a predação e o acesso 

ilimitado à rua, tornam-nos animais susceptíveis à aquisição de diversas infeções 

parasitárias. Além disso, os gatos habitam locais com elevada densidade 

populacional apresentando alto risco de adquirir doenças, visto que o contato 

próximo entre animais possibilita a transmissão de parasitas (LESSA; BERGALLO, 

2012). 

Para o controle dessas infecções, o manejo higiênico-sanitário adotado é 

influenciador.  A idade dos animais, o sexo, a raça, a condição imunológica do 

hospedeiro, o estado fisiológico dos animais, o manejo de tratamentos 

antiparasitários realizados e o princípio ativo utilizado também são determinantes 

(BALASSIANO et al., 2009). 

Investigar a ocorrência dessas infecções, bem como o manejo sanitário são 

necessários para estabelecer a melhor forma de controle. Assim, o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar a ocorrência dos principais parasitas 

gastrointestinais de gatos acolhidos em grupos de proteção animal em Palmas-TO, 

bem como analisar a eficácia dos hábitos de desparasitação adotados. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada no município de Palmas-TO em grupos de proteção 

animal, entre março e maio de 2019, sendo que os grupos foram denominados 

como: 1, 2, 3 e 4. Por conseguinte, foram coletadas 6 amostras fecais de cada 

localidade totalizando 24 amostras, diretamente da caixa de areia. As amostras 

foram recolhidas e armazenadas em sacos plásticos, identificadas, mantidas sob 

refrigeração e enviadas ao laboratório de Microbiologia do Centro Universitário 

Católica do Tocantins para processamento e análise pelo método de Willis-Mollay 

(1921).  

Os dados foram tabulados e analisados pelo método de Qui Quadrado com 

a probabilidade de 0,1%. 
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Resultados e Discussão 

Das amostras analisadas, 54,17% (13/24) apresentaram-se contaminadas 

com formas parasitárias. A frequência de amostras positivas foi de 83,3 %, 66,7%, 

33,3% e 33,3% nos gatis 2, 1, 3 e 4, respectivamente (Figura 1). Ao utilizar o método 

Qui Quadrado tabulado a probabilidade de 0,1% apresentou diferença de animais 

parasitados por localidade. 

 

 Figura 1. Resultados da análise parasitológica de fezes de gatos coletadas em 

grupos de abrigos no município de Palmas, Tocantins, Brasil em 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Diante das análises realizadas, foram constatadas a presença de ovos de 

helmintos dos gêneros Ancylostoma sp. (Ancilostomatidae) e Toxocara sp. 

(Ascaridae), observando predominância de ascarídeos nos gatis 1, 2 e 4. Esses 

parasitas são considerados os mais prevalentes em infecções gastrointestinais em 

gatos domésticos, além do gênero Cystoisospora sp (SERRA et al., 2013).  

Além disso, os gêneros identificados nas amostras apresentam importância 

na saúde pública, pois suas formas larvais são potenciais causadores da Larva 

Migrans no homem. A toxocaríase, causada pela larva de Toxocara sp., também 

conhecida como Larva Migrans Visceral, é caracterizada pela resposta inflamatória 

no órgão parasitado, podendo apresentar quadros sistêmicos, onde os sinais 

clínicos no homem podem variar de epatomegalia, esplenomegalia, adenite 

cervical, sintomas pulmonares, febre, palidez, geofagia, dor em membros e lesões 
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de pele (BALDISSEROTTO et al., 1999). A ancilostomíase, também conhecida 

como bicho geográfico ou Larva Migrans cutêna, é caracterizada pela migração da 

forma larval na pele, desencadeando um processo inflamatório. 

A principal forma de controle das parasitoses, dar-se-á pelo uso de anti-

helmínticos comerciais, sendo que nos grupos de proteção animal 1 e 3 são a base 

de pamoato de pirantel e praziquantel, enquanto que nos gatis 2 e 4 os fármacos 

usados possuíam na sua formulação além dos princípios ativos citados 

anteriormente, febantel e febendazol respectivamente (ANDRADE, 2008).  

Apesar do tratamento realizado, observou-se uma alta frequência de 

infecção. É sabido que o uso indiscriminado de princípios ativos acelera o 

aparecimento da resistência parasitária, assim, a administração corriqueira de um 

medicamento tornar-se-á ineficaz de forma mais rápida, permanecendo a infecção 

nos animais tratados.  

Outra causa provável da alta frequência observada deve-se a presença de 

um grande número de animais jovens partilhando instalações com gatos adultos. 

Esse tipo de manejo favorece a alta morbidade das infecções (WAAP et al., 2013).  

A disparidade dos resultados dos gatis referidos também pode refletir as 

condições climáticas, população estudada, possibilidade de acesso ao exterior, 

estrutura física do local, resistência do hospedeiro, manejo sanitário e profilático 

(WAAP et al., 2013). 

Para Fortes, 2004 e Urquhart et al, 2008, medidas preventivas são 

essenciais para a eficácia dos tratamentos, dentre eles a posologia, frequência da 

administração, higiene regular do local onde os animais residem, desmama dos 

animais filhote e administração precoce de endoparasiticidas, devem ser adotados. 

 

Conclusões 

Os resultados obtidos permitiram verificar que, apesar da aplicação 

constante de anti-helmínticos comerciais, os felinos continuam apresentando 

infecção por parasitas gastrointestinais, no qual os endoparasitas de maior 

prevalência são os ascarídeos. É notável que o tratamento com anti-helmínticos 

deve ser associado a práticas de manejo sanitário e tratamento com duração e 

intervalos adequados.  
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Resumo 

A influenza aviária (IA), também conhecida como gripe aviária é uma doença 
causada por um vírus altamente patogênico, que acomete principalmente aves 
domésticas e outras espécies, incluindo o homem. O presente estudo teve como 
objetivo um levantamento de dados no qual foi avaliado a incidência da influência 
aviária no estado do Tocantins e no Brasil.  A pesquisa foi realizada através de sites 
como:  ADAPEC e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  
Os resultados demonstraram que o estado do Tocantins e o Brasil encontram-se 
em zona livre da Influenza Aviária.  

Palavras-chave: Aves. Zoonose. Exótica. 

 

Introdução  

 A influenza Aviária (IA) é uma doença contagiosa causada pelo vírus 

Influenza do gênero Influenzavirus Tipo A pertencentes a família Orthomyxovinidae 

(mapa, 2019). Capaz de Infectar aves silvestres e domésticas, a gripe aviária, como 

também é conhecida, representa hoje um dos maiores temores de uma pandemia 

a exemplo do que ocorreu em 1918, com a pandemia Espanhola, em 1957, com a 

pandemia Asiática, e em 1968, com a pandemia de Hong Kong. As perspectivas 

são catastróficas e vem despertando um grande interesse por parte de toda a 
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comunidade científica mundial, devido ao seu alto índice de letalidade, tanto nas 

aves domésticas, quanto em seres humanos (adapec, 2019).  As aves aquáticas 

são a principal fonte de disseminação de diferentes subtipos de vírus de influenza 

e exercem papel importante no surgimento de novos vírus, pois fornecem o "pool" 

de diferentes combinações de genes e que resulta na grande variabilidade dos vírus 

de influenza. As aves silvestres são as fontes constantes da natureza na 

perpetuação dos vírus aviários e para que periodicamente circulem novos vírus 

(EMBRAPA, 2017) 

O sistema de vigilância implementado pelo Programa Nacional de 

Sanidade Avícola (PNSA) mantém monitoração permanente das aves das 

principais espécies domésticas, tanto do material genético importado para 

a indústria avícola, por exemplo, da espécie das galinhas (Gallus gallus 

formadomestica), perus (Meleagris gallopavo formadomestica), codornas 

(Coturnix coturnix japonica), patos (Anas), primários (elite), bisavós e avós 

para postura ou corte, como aves de espécies de exploração mais recente, 

exóticas, por exemplo avestruzes (Struthio camelus) ou nativas, por 

exemplo emas (Rhea americana), importante pois até então não há relatos 

de influenza no território nacional ou seja os métodos utilizados aqui são 

de prevenção (MAPA, 2017). 

 

 O presente trabalho tem como objetivo buscar dados sobre a Influenza 

aviária no estado do Tocantins e no Brasil, destacando o prejuízo econômico e à 

saúde pública.  

 

Metodologia  

 

 O presente trabalho foi elaborado utilizando de pesquisa em sites e artigos, 

os quais tinham como tema a influenza aviaria, doença esta ainda não notificada 

no Brasil. Estudos em cima dos programas de prevenção de doenças, tanto em 

nível estadual quanto federal demonstraram uma rede de ações a fim de 

impossibilitar que a doença adentre o território nacional.  A preocupação em relação 

à esta, se deve ao fato da mesma causar pandemias as quais podem desestabilizar 

o mercado de aves em nível nacional.  

 

Resultados 
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 Apesar de ser exótica em território nacional, ou seja, nunca detectada no 

Brasil, a influenza aviária é uma doença de distribuição mundial, com dois ciclos 

pandêmicos ao longo dos últimos anos (OIE Situation Report for Highly Pathogenic 

Avian Influenza), e com graves consequências ao comércio internacional de 

produtos avícola (MAPA, 2019). 

 Em vista disso, os resultados foram direcionados para os programas 

sanitários que envolvem a Influenza aviária.  

 O Programa Nacional de Sanidade (PNSA) além de estabelecer os critérios 

mínimos de biosseguridade a serem aplicados pelos estabelecimentos avícolas 

para o registro destes junto ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), também determina 

os procedimentos específicos de prevenção e vigilância epidemiológica para IA, 

conforme a seguir: Investigação imediata de qualquer notificação ou caso suspeito 

de Influenza Aviária, vigilância no abate das aves, Vigilância em estabelecimentos 

avícolas de reprodução e postura comercial, vigilância em aves importadas, 

Inquéritos e estudos epidemiológicos, vigilância para certificação sanitária de 

compartimentos avícolas, vigilância em sítios de aves migratórias. 

 

Conclusão  

 

 No Brasil não há registros de ocorrência da de influência aviária. Desta 

forma, os projetos de prevenção por parte do ministério da agricultura bem como 

pela ADAPEC, são cumpridos a rigor tendo em vista o impedimento da doença no 

país. Deste modo, é fortalecida a confiança na exportação para outros países, pois 

a nação é reconhecida como livre da doença.  
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Resumo 

O prolapso da glândula da terceira pálpebra, também chamado de “olho de cereja”, 
consiste na inflamação da glândula lacrimal presente na membrana nictitante, a 
qual é projetada sobre a borda livre da pálpebra. O presente estudo teve por 
objetivo apresentar aspectos clínicos da patologia oftálmica, com enfoque na 
técnica cirúrgica aplicada. O trabalho relata o tratamento cirúrgico do prolapso da 
glândula da terceira pálpebra unilateral esquerdo, utilizando-se a técnica de Morgan 
Pocket em um cão inteiro de dez meses de idade, raça Cane Corso, atendido na 
Clínica Veterinária do Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica). A 
técnica de Morgan Pocket apresentou um bom resultado, na qual a glândula foi 
reduzida completamente e retornou a sua posição anatômica normal. Devido 
significativa colaboração da glândula à produção lacrimal, a excisão não é indicada 
como tratamento, por predispor ao desenvolvimento de ceratoconjuntivite seca.  

Palavras-chave: Oftalmologia. Técnica de Morgan Pocket. Olho de cereja. 

 
 
Introdução 

 O prolapso da glândula da terceira pálpebra (ou membrana nictitante) é a 

enfermidade oftálmica mais frequente desta estrutura em cães. Este distúrbio, 

também chamado de “olho de cereja”, caracteriza-se pela instalação de um 

processo inflamatório na glândula lacrimal, que leva à edemaciação e eversão 

desta estrutura sobre a pálpebra (SANTOS et al., 2012; FOSSUM, 2014). 
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 A enfermidade pode ser de origem congênita ou hereditária (SANTOS et al., 

2012), tendo-se como etiologia alterações que geram defeitos nas estruturas 

anexas que se localizam entre a glândula lacrimal da membrana nictitante e 

periórbita. Entretanto, esta doença não é desencadeada por neoplasia, inflamação 

primária ou hiperplasia glandular. Os cães jovens são os mais acometidos, e as 

raças predispostas são Beagle, Shih-Tzu, Mastiff Napolitano, Lhasa Apso, Cocker 

Spaniel Americano, Bulldog Francês, Bulldog Inglês (FOSSUM, 2014; LORENSET; 

SCHERER; SERAFINI, 2018). 

 Os principais sinais clínicos são a presença de massa na comissura 

palpebral medial, secreção ocular de consistência serosa ou mucoide, epífora, 

irritação e, concomitante ou não, conjuntivite. Geralmente este distúrbio se 

apresenta de forma unilateral, mas, com a progressão, pode-se tornar bilateral 

(FOSSUM, 2014). 

 O diagnóstico se baseia na criteriosa realização da anamnese, exame físico 

geral e específico, com enfoque na inspeção, sendo observada a apresentação 

clínica da glândula, que se encontrará prolapsada e hiperêmica, com frequente 

presença de secreção ocular purulenta, sendo uma alteração indicativa de infecção 

(SANTOS et al., 2012; FOSSUM, 2014). 

 O tratamento é cirúrgico, o qual visa promover o reposicionamento da 

glândula para sua correta localização anatômica. As técnicas de “bolso” ou 

sepultamento são as mais preconizadas e efetivas, destacando-se a de Morgan 

Pocket (MENEZES, 2007; LORENSET; SCHERER; SERAFINI, 2018; SANTOS et 

al., 2012). 

 O presente trabalho teve por objetivo relatar o tratamento clínico-cirúrgico de 

um cão com prolapso de glândula da terceira pálpebra em olho esquerdo. 

 

Materiais e Métodos 

 Durante as aulas de práticas hospitalares na Clínica Veterinária da Católica 

do Tocantins, um cão macho inteiro, Cane Corso, 10 meses de idade, 23 kg, foi 

atendido com histórico de prolapso da glândula da terceira pálpebra em olho 

esquerdo. O paciente já havia sido tratado há 30 dias com terapia conservativa 

medicamentosa, à base de colírio com dexametasona e tobramicina, que não foi 
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eficaz. Assim, o tratamento cirúrgico foi indicado com a escolha pela técnica de 

Morgan Pocket para promoção do sepultamento da glândula da terceira pálpebra.  

 O paciente foi submetido ao protocolo anestésico com medicação pré-

anestésica (MPA) à base de analgésico, cloridrato de tramadol (2 

mg/kg/intramuscular), e indução anestésica com propofol (10 mg/kg, intravenoso) 

e fluidoterapia de manutenção com ringer lactato (10 mL/kg/hora). Visando a 

promoção de conforto e segurança ao animal, foi realizada anestesia local tópica 

com colírio de cloridrato de proximetacaína 0,5%, e manutenção anestésica 

inalatória com isoflurano vaporizado em oxigênio a 100%.  

 Para a realização da técnica cirúrgica, o paciente foi posicionado em 

decúbito lateral direito, sendo realizada a antissepsia da área cirúrgica com 

iodopovidona (PVPI) diluído em solução fisiológica 0,9% na proporção de 1:50. 

 A aplicação da técnica de Morgan Pocket iniciou-se com o posicionamento 

do blefarostato autoestático nas pálpebras superior e inferior, promovendo o devido 

afastamento para melhor visualização da glândula. Para exposição da terceira 

pálpebra foram feitas, nas extremidades, duas suturas de ancoragem utilizando-se 

o fio absorvível monofilamentar, poliglecaprone 25 calibre 3-0. Após a exposição 

da estrutura, realizou-se uma incisão em elipse na base da glândula, ou seja, nas 

regiões dorsal e ventral. Em seguida, foi introduzida a agulha com o fio 

poliglecaprone 5-0 pela face externa da terceira pálpebra em direção à face interna, 

dando início então a divulsão tecidual nos locais das incisões com o auxílio de uma 

tesoura de Íris, obtendo-se a separação entre mucosa e submucosa. Com a 

produção do feixe de passagem, a glândula foi sepultada conforme realizavam-se 

as suturas, tendo-se como primeiro plano a sutura contínua simples e segundo 

plano a sutura Cushing, mas com ausência do nó final. Por fim, após realização da 

última sutura, o fio foi introduzido na face interna da membrana nictitante em 

direção à face externa, na qual foi obtido o encontro das duas extremidades do fio 

para realização do nó e finalização propriamente dita da sutura.  

 Como protocolo pós-operatório foi prescrito colírio à base de tobramicina e 

dexametasona, a cada oito horas durante sete dias, objetivando os efeitos 

antibiótico preventivo e anti-inflamatório, além do uso de colar protetor durante 15 

dias. No retorno, realizado dez dias após a cirurgia, o animal não apresentou 
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quaisquer sinais de recidiva do prolapso da glândula da terceira pálpebra, 

demonstrando o sucesso da técnica. 

 O atendimento do caso clínico relatado respeitou os princípios éticos do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, com aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais do Centro Universitário Católica do Tocantins (CEUA-

UniCatólica). 

 

Resultados e Discussão 

 Os animais mais jovens, com idade inferior a um ano, frequentemente são 

acometidos por este distúrbio oftálmico (FOSSUM, 2014). A enfermidade apresenta 

maior prevalência em cães braquicefálicos, tendo-se como raças mais predispostas 

Bulldog Inglês, Lhasa Apso, Shih-Tzu e Pequinês. Todavia, raças como Beagle, 

Cocker Spaniel Americano e Inglês, Basset Hound, Boston Terrier, Rottweiler, 

Maltês, Poodle e Mastiff Napolitano também apresentam ocorrência (LORENSET; 

SCHERER; SERAFINI, 2018). O paciente do estudo se enquadra nas 

características predisponentes por possuir 10 meses de idade, além de ser 

considerado um animal braquicefálico de parentesco direto com a raça Mastiff 

Napolitano. 

 Alguns sinais clínicos apresentados pelo paciente como, por exemplo, 

quemose, epífora, secreção mucoide e hiperplasia glandular, também são 

relatados na literatura como os mais frequentes nos quadros de prolapso da 

glândula da terceira pálpebra (LORENSET; SCHERER; SERAFINI, 2018 apud 

WARD, 1999). De acordo com a amplitude do prolapso, faz-se necessário 

promover, inicialmente, a regressão da glândula através da aplicação de corticoide 

(em ausência de úlcera de córnea), objetivando a segurança no procedimento 

cirúrgico (SLATTER, 2001). 

 A aplicação da técnica cirúrgica de Morgan Pocket foi efetiva para resolução 

do quadro clínico do animal, no qual se obteve o adequado reposicionamento 

anatômico da glândula da membrana nictitante, com ausência de recidiva até o 

presente momento. De acordo com a literatura, esta técnica apresenta resultados 

mais positivos quando comparada às outras técnicas indicadas, por permitir a 

manutenção da mobilidade da glândula, conservação do tecido glandular e canais 
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excretores, além da facilidade de execução (LORENSET; SCHERER; SERAFINI, 

2018; SANTOS et al., 2012). 

 No entanto, como ponto negativo, a realização de sutura no interior da 

cartilagem pode desencadear a interrupção da circulação sanguínea adjacente, 

alteração que produzirá um processo inflamatório com conseguinte deiscência dos 

pontos, tendo-se como consequência a recidiva da patologia (SANTOS et al., 

2012).  As técnicas cirúrgicas de “bolso” ou sepultamento, grupo composto 

pela técnica utilizada no caso clínico, são tidas como mais eficazes no processo de 

não estabelecimento de recidiva (6%) em comparação às técnicas de ancoragem 

(34%) (SANTOS et al., 2012 apud MORGAN et al., 1993). 

 A instituição da técnica de Morgan Pocket foi preconizada por possibilitar a 

obtenção de melhores resultados para o tratamento do paciente, reduzindo ainda 

a chance de recidiva. A excisão cirúrgica predispõe ao surgimento de alteração 

oftálmicas negativas como, por exemplo, ceratoconjuntivite seca (MENEZES, 

2007). Assim, o correto diagnóstico da enfermidade é um fator de suma importância 

no processo de escolha do tratamento, no qual o cirúrgico apresenta resultados 

mais positivos para o animal. 

 

Conclusões 

 O prolapso da glândula da terceira pálpebra altera negativamente as funções 

desempenhadas por esta estrutura oftálmica, como por exemplo, produção lacrimal 

e lubrificação ocular. Assim, faz-se necessário promover uma criteriosa avaliação 

do quadro clínico do paciente para determinação do adequado tratamento a ser 

instituído. A técnica cirúrgica de Morgan Pocket é indicada para a maioria dos casos 

por gerar resultados positivos, reduzindo as chances de recidiva, o que leva a 

manutenção da qualidade de vida do animal. 
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Resumo 

O estudo tem como objetivo analisar a bibliografia utilizada nos tratamentos de 
Toxocara canis em cães. Baseado no método de revisão bibliográfica de artigos no 
site Scielo, universidades do Brasil e acervo da biblioteca da Universidade Católica 
do Tocantins. Feito o levantamento de 1976 a 2019 de trabalhos para conhecer os 
protocolos até hoje utilizado. Constatou-se com base nas pesquisas de 15 trabalhos 
que os parasitas adquiriram resistência a alguns dos fármacos como a 
invermectina, e que devido a essa resistência outros antiparasitários surgiram e 
permanecem no mercado tendo resultado significativos no controle, como o 
mebendazol e tiabendazol, ressaltando as principais medidas profiláticas para o 
parasita em análise.  

Palavra–chave: Tratamento parasitário. Anti-helmíntico. Protocolos.  

Introdução 

Durante muitos anos e no período vigente, tem-se dado importância para o 

estudo de parasitas que acometem além dos humanos, também os animais. Esta 

relação, homem e cão vêm crescendo nos últimos tempos e, portanto o estudo 

sobre o parasitismo e zoonoses acompanha essa crescente. A Toxocara Canis é 

um parasita que é encontrado no solo e em fezes dos cães, além de infectar alguns 

órgãos desses animais após o contato (WOODRUFFLL, 12, 1970, 1973). Segundo 

ELIONOR, Fortes 2004.  Os órgãos serão infectados nos cães dependendo do 

tempo de vida, no caso dos filhotes que realizam o ciclo pulmonar, e com mais de 

40 dias de vida o ciclo sistêmico. Dessa forma, a infecção transplacentária ocorre 
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no ciclo de vida desse parasita o que torna a sua viabilidade por aproximadamente 

385 dias. Por essa vertente, conhecer os protocolos de tratamentos para a 

Toxocara Canis é necessário para o combate desse parasita. Além de que a ênfase 

é notável devido a crescente da indústria farmacêutica veterinária a qual reflete em 

maiores possibilidades de terapia com os antiparasitários. Entretanto, as diversas 

possibilidades dos fármacos disponível é reflexo da resistência dos parasitas a 

substancias utilizadas no tratamento, que faz com que a ivermectina seja menos 

eficaz que o mebendazol, por exemplo (ANDRADE et al.,2002). Portanto, este 

trabalho objetiva conhecer os protocolos de tratamentos mais utilizados no controle 

de Toxocara canis.   

Metodologia 

Esta pesquisa foi fundamentada na revisão bibliográfica acerca dos 

tratamentos que são utilizados e controle dos parasitas nos cães, especificamente 

o Toxocara Canis. As buscas digitais foram realizadas no banco de dados do site 

SciElo e de universidades do Brasil em amplo aspecto. Essas buscas basearam-se 

em palavras chaves como: tratamento parasitário, Toxocara canis, anti-helmíntico, 

protocolos, além de acervos disponíveis na biblioteca do centro universitário 

Católica do Tocantins, baseado em materiais de parasitologia dos animais 

domésticos. Não foi estabelecido período de publicações, sendo que varia de 1976 

a 2019, esse critério de longos prazos teve como objetivo estabelecer os protocolos 

utilizados ao longo do tempo e conhecer suas variâncias. 

Resultados e discussões 

Durante as pesquisas de revisão, constatou-se que para a maior parte dos 

casos de tratamento de endoparasitas em amplo aspecto é baseado no seu ciclo 

de vida, 21 a 30 dias, ou grau de infecção. Por isso, são utilizados os pró 

benzimidazóis, milbinicinas e avermectina, as quais interferem no metabolismo e 

paralisa o parasita (RIBEIRO, 2004). Dessa forma o grupo do Benzemidazóis sendo 

o tiabendazol, mebendazol tem determinado melhora em 47% a 57% dos indivíduos 

que são tratados e, portanto são os mais utilizados no mercado devido a sua 

eficácia tanto em controle quanto em tratamentos (Tabela 1). Dando ênfase para o 

Fenbendazol que possui alta efetividade por inibir na captação nutritiva do Toxocara 
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canis (PRATS et al., 2005). No entanto, a avermectina tem resultados menos 

expressivos no tratamento desse parasita (CAMPOS JUNIOR et al., 2003), ainda 

que este fármaco iniba o transporte de glicose e possibilita a morte por inanição do 

parasita (RIBEIRO, 2004. O que é evidencia da resistência ao anti-helmíntico usado 

ao longo dos anos que ludibria os efeitos tóxicos da substancia farmacêutica 

(PRICHARD, 1990). Além disso, a prevenção é também tido como um protocolo de 

controle anexado ao tratamento, tanto em casos de reincidência quanto em 

profilático. Dessa maneira, para Fortes, 2004, a profilaxia baseia-se 

essencialmente em higiene do ambiente para outros animais não ingerir fezes com 

ovos ou larvas do parasita e anti-helmínticos. 

Figura 2 - Tratamentos utilizados 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

Tabela 1: Fonte: Anti-helmíntica na toxocaríase experimental efeito na 
recuperação de larvas de Toxocara canis e na resposta humoral.  

  

 

Tratamentos mais utilizados 

Mebendazol Tiabendazol Ivermectina
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Considerações finais  

 Com base nas pesquisas relacionadas, conclui-se que a diversidade de 

fármacos utilizados no controle do Toxocara canis é devido a resistência 

parasitária. Sendo atualmente o Mebendazol, Tiabendazol e Ivermetcina 

respectivamente por ordem de utilização e eficácia. 
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 Registro de Capturas de Tucunaré Azul (Cichla piquiti) através 

de Torneio Virtual realizado no Estado do Tocantins 

 

Laryssa Mota Mendanha159 

Thiago Fontolan Tardivo160 

Aristóteles Gomes Caponi161 

Cláudio Roberto Oliveira Júnior4 

Peter Garberz Kirschnik5 

 

Resumo 

O tucunaré azul (Cichla piquiti) é uma espécie endêmica da Bacia Araguaia-
Tocantins a qual foi difundida para grande parte dos reservatórios de matriz 
energéticas construídos nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Este é considerado o 
embaixador da pesca esportiva nacional por ser uma espécie com grande vigor e 
seus belos ataques. No estado do Tocantins, torneios virtuais de pesca esportiva 
são realizados com o objetivo de fomento a prática do pesque e solte e crescimento 
da atividade em nível estadual e nacional. O presente trabalho teve por objetivo 
apresentar os dados de capturas de tucunarés azuis durante o torneio virtual 
“Desafio Canoeiros 2018” como uma ferramenta de monitoramento da espécie no 
estado do Tocantins. Verificou-se que a maior incidência da espécie ocorre entre 
os meses de março e abril. 

Palavras-chave: Pesca esportiva. Pesque e solte. Iscas artificiais. Monitoramento. 

 
 
Introdução 

A pesca esportiva, atualmente, é uma atividade de lazer de grande 

importância no Brasil que gera recursos com vários praticantes participantes. 

(ALBANO et al., 2012). É uma modalidade denominada como “pesca e solta” e 

define-se como a captura de peixes (GOMIERO; BRAGA 2003), que são soltos e 

não se destinam para a alimentação. 

Entretanto, a prática do pescar e soltar ainda não é considerada uma 

imposição legal obrigatória em todo país, observou-se um aumento em sua 
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normalização, coincidente ao aumento do rigor da legislação que trata da pesca. 

Pesque e solte, não é apenas uma forma de lazer, mas de assegurar a reprodução 

das espécies e a sustentabilidade do turismo e geração de renda e retorno 

financeiro para aqueles que se beneficiam desta prática (ALBANO et al., 2012). 

De acordo com Agostinho (2017), a construção de grandes reservatórios 

causa alterações nas propriedades físicas e químicas do ambiente, provocando 

interferências diretamente na biologia (ciclo de vida), na quantidade e distribuição 

da biota aquática.  

Uma espécie que tem se adaptado bem às condições ambientais de 

reservatórios é o tucunaré (gênero Cichla), tem sua origem na Bacia Amazônica, e 

são peixes de médio à grande porte, com habito alimentar piscívoro, podendo 

também vir a se alimentar eventualmente de pequenos invertebrados (LUIZ et al., 

2011). 

Com a criação do reservatório da UHE Luís Eduardo Magalhães (Lajeado, 

TO) no Rio Tocantins, a espécie Cichla piquiti, o famoso tucunaré azul, ganhou 

destaque e relevância econômica para pesca artesanal e pesca esportiva. Esse 

aumento populacional é devido ao sucesso em sua colonização no reservatório 

(SILVA et al., 2012). Isso ocorreu nos demais reservatórios construídos ao longo 

do Rio Tocantins, onde podemos destacar o Reservatório Peixe-Angical como o 

maior polo de turismo de pesca no estado. 

Assim, o presente estudo teve por objetivo apresentar os registros de 

capturas de tucunaré azul, adquiridos durante o torneio virtual, válido em todo o 

território tocantinense, obtendo informações através do tamanho e número de 

peixes capturados. 

 

Metodologia 

Os dados analisados são referentes as capturas realizadas durante o torneio 

virtual intitulado de “Desafio Canoeiros” organizado por uma das maiores lojas do 

segmento no estado do Tocantins, durante o período de 2018. O principal objetivo 

do torneio é fomentar a pesca esportiva através da prática do pesque e solte dos 

grandes exemplares de tucunaré azul (Cichla piquiti) no estado do Tocantins. Todos 

os competidores no ato da inscrição receberam uma régua graduada de zero a 

setenta centímetros para realizarem as medições. Para que a medição fosse 
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validada, o competidor deveria filmar desde o momento de embarque do exemplar, 

inserir o peixe na régua e depois devolvê-lo ao seu local de origem para este peixe 

ser validado. 

O período de validação das mensurações foi de janeiro a outubro de 2018 

contando com 120 participantes inscritos e sete fiscais de vídeo para validação dos 

procedimentos corretos. O principal dado coletado durante a filmagem foi o 

comprimento total (CT) em centímetros sendo que só podiam ser validados 

exemplares acima de 50 centímetros.  Este tamanho mínimo de medida foi definido 

devido acima deste porte o peixe ser considerado um bom exemplar dentro da 

pesca esportiva. 

Para captura foram utilizados barcos motorizados, caiaques, pescarias de 

barranco, caniço e carretilha, com uso excluso de iscas artificiais, não sendo 

permitida a utilização de iscas vivas. 

 

Resultados e Discussão 

As capturas de tucunarés azuis se estenderam por todo território 

tocantinense, tendo o maior quantitativos de exemplares registrados dos 

Reservatórios do Rio Tocantins, com destaque para o Estreito, Luís Eduardo 

Magalhães, Peixe-Angical, ambos situados na calha do reservatório. Outro local de 

destaque foi o Reservatório Manoel Alves, confeccionado para instalação de 

projetos de irrigação. Na Bacia Araguaia, o amplo destaque foi para os lagos da 

ilha do Bananal, com maior quantitativo de registros no Lago Preto. 

Dentro do período de análise, foram capturados, medidos e devolvidos 438 

exemplares de tucunaré azul acima de 50 centímetros. Dos 120 participantes 

inscritos, 94 conseguiram capturar pelo menos um exemplar do porte mínimo para 

pontuação, totalizando em 78,33%. Os dados de captura do período de janeiro a 

outubro de 2018 estão presentes no Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Dados de captura de tucunaré azul (Cichla piquiti) durante Torneio 
Virtual no período de janeiro a outubro de 2018. 

 

Fonte: Elaboração dos autores (2019). 

 

A média final de tamanho dos peixes registrada foi 53,48±0,92 centímetros.  

Segundo Passos e Cunha, 2011, exemplares com este porte possuem entre seis a 

sete anos de idade, mostrando o longo período para que estes exemplares atinjam 

esse porte. O maior exemplar, foi capturado no mês de fevereiro, apresentando o 

tamanho de 67 centímetros, sendo o único exemplar capturado nesse porte. O mês 

de janeiro apresentou o maior quantitativos acima de 60 centímetros, sendo que 

acima desse porte foram capturados apenas 3,88% dos exemplares medidos. Os 

meses de novembro a fevereiro se incluem dentro do período de piracema, onde, 

no estado do Tocantins, através da Portaria nº377/2017 da Naturatins, torna-se 

permitida apenas a prática da pesca esportiva e de subsistência. O mês de abril 

apresentou o maior quantitativo de capturas, 109 exemplares, representando 

24,88% das capturas do torneio.  

A prática da pesca esportiva pode auxiliar na manutenção dos estoques 

pesqueiros e no levantamento de dados de espécies-alvo para o turismo de pesca 
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sem ter a necessidade de abate dos exemplares. Para que esta prática seja efetiva, 

cuidados no momento da captura, embarque, tempo de exposição do peixe e 

soltura devem ser respeitadas para que não ocorra injúrias aos exemplares 

(SEAGRO, 2018) O estado do Tocantins possui um amplo potencial para o 

desenvolvimento do segmento do turismo de Pesca esportiva no estado e necessita 

trabalhar políticas públicas protecionistas que fomentem este setor, tais como 

tamanhos mínimos e máximos de captura como realizado no estado de Goiás. 

 

Conclusões 

Os presentes dados mostram que o tucunaré azul, principal espécie da 

prática da pesca esportiva no Tocantins é capturada amplamente dentro de portes 

considerados como exemplares durante todo o período de análise, tendo maior 

incidência entre os meses de março e abril. Maiores estudos de monitoramento da 

espécie e dinâmica populacional, juntamente com leis protecionais aos grandes 

exemplares podem auxiliar no desenvolvimento do turismo de pesca esportiva no 

estado do Tocantins. 
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Ressecção Cirúrgica e Ozonioterapia em uma Égua com 

Carcinoma de Células Escamosas: Relato de Caso 

 

  Hemilayne Lucena de Abreu162 

Patrícia Magalhães de Oliveira 163 
 

Resumo 

O carcinoma de células escamosas é uma neoplasia cutânea comum em cavalos, 
sendo considerada a segunda mais prevalente nesta espécie. Neste relato 
descreve-se o uso de ozonioterapia como adjuvante no tratamento de carcinoma 
de células escamosas em uma égua tordilha de 30 anos de idade. O animal 
apresentava histórico de desidratação e desconforto abdominal com presença de 
fecaloma, com uma lesão localizada na região perineal com cerca de 10cm de 
diâmetro, caracterizada por uma ferida com aspecto irregular, consistência friável, 
ulcerada e com conteúdo purulento encapsulado. O tratamento realizado foi à 
ressecção cirúrgica seguida de ozonioterapia, uma composição de gás oxigênio e 
ozônio, em contato com o organismo, apresenta ações de melhoria da oxigenação 
e da circulação sanguínea, redução de dor e inflamação, além de propriedades 
germicidas, onde foi realizada aplicação diretamente no local da lesão cirúrgica e 
por via intravenosa. Após 45 dias o animal foi liberado sendo observado uma 
resposta satisfatória no processo de cicatrização tecidual.    

Palavras chave: Tumor. Cicatrização tecidual. Carcinoma epidermóide.  

  

Introdução 

O carcinoma de células escamosas (CCE), também denominado carcinoma 

epidermóide é uma neoplasia cutânea comum em cavalos, sendo considerada a 

segunda mais prevalente nesta espécie (SCOTT & MILLER, 2004). Os tumores 

variam de tamanho e em alguns casos, formam-se lesões neoplásicas proliferativas 

enormes. Pode causar metástase fatal, a menos que sua excisão seja realizada 

nos estágios iniciais (RADOSTITS et al., 2002).  

O risco para o surgimento de CCE aumenta com o decorrer da idade, com o 

seu pico em animais com 10 e 11 anos e não apresenta predisposição racial ou 

sexual conhecida (KRAEGEL e MADEWELL, 2004). Tumores na região do 
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prepúcio e pênis são comuns, principalmente naqueles animais que possuem essa 

região despigmentada e desprovida de pêlos. Sua prevalência aumenta com o 

efeito da radiação solar, podendo ainda ser consequente da ação cancerígena do 

esmegma produzido pelas glândulas prepuciais em cavalos que não são 

higienizados periodicamente (SCOTT & MILLER, 2004). 

O diagnóstico é feito através da biópsia da lesão e exame histopatológico 

(THOMASSIAN, 2005). O tratamento pode se constituir de excisão cirúrgica, 

criocirurgia, hipertermia, por rádio fluorescência, cirurgia a laser, radioterapia, 

quimioterapia, imunoterapia e combinação de todas as modalidades (SCOTT & 

MILLER, 2004). 

A ozonioterapia consiste no uso do ozônio, na forma de gás ou veiculado em 

óleo, buscando obter ações microbicida, analgésica, imunomoduladora e 

promotora da cicatrização tecidual (LIMA, et.al.2018). É um procedimento de baixo 

risco sendo aplicado geralmente como um método complementar, ativo ou 

restaurativo, isto é, em associação a tratamentos médicos habituais (OLIVEIRA, 

2011).  O ozônio é uma substância gasosa normalmente presente na atmosfera 

terrestre, proveniente da ação das radiações ultravioleta sobre o oxigênio (SILVA 

et al., 2008). 

Objetivou-se com este trabalho relatar a exérese de um carcinoma de células 

escamosas na região perianal de uma égua e a associação de ozonioterapia como 

tratamento adjuvante. 

 

Metodologia do Relato de caso 

Foi atendido no Hospital Veterinário do Jockey – POA – RS, um equino, 

fêmea sem raça definida, com 30 anos de idade, pesando 400kg, apresentando 

como queixa principal desconforto abdominal (cólica).  O proprietário relatou que a 

égua passou por um procedimento odontológico na véspera que durou em torno de 

4 horas, onde foi sedada com um anestésico (alfa 2 agonista).  A égua apresentava 

sinais clínicos de constipação, caquexia, anorexia, comportamento apático, e 

alopecia na região das narinas, apresentava também um nódulo de aspecto friável, 

com aproximadamente 10 cm de diâmetro, irregular e ulcerado com secreção 

sanguinolenta na porção caudal do reto, e outros nódulos de diversos tamanhos 
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localizados na região próxima ao ânus, que segundo o proprietário apareceram há 

aproximadamente 6 meses (Figura 1).  

Figura 1. Massa tumoral retirada cirurgicamente da região perianal da égua (A).  
Massa neoplásica proliferativa na região perianal e perivulvar de fêmea equina. 

Notar superfície irregular e ulcerada (B). 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal (2018) 

Ao exame clínico de palpação retal foi constatado fecaloma na ampola retal, 

onde optou-se pela realização do enema com solução gel carboximetilcelulose e 

100ml de óleo mineral para facilitar a retirada das fezes. O animal ficou em 

observação por 24hs alimentando-se apenas de feno de alfafa e pasto cortado 

fresco onde era oferecido ao animal dentro da baia hospital.  

Durante a observação, a égua apresentou desconforto ao defecar e as fezes 

eram escuras e endurecidas. Foi realizado fluidoterapia com solução de Ringer 

Lactato sendo que ao primeiro litro foi adicionado lidocaína (1,5 mg/kg) e Gluconato 

de cálcio (5 mg/kg) em bolus. No restante dos litros de soro foram administrados 

lidocaína (0,5 mg/kg/IV) e Gluconato de cálcio (5 mg/kg/IV), lentamente, totalizado 

20 litros de soro. Após estabilização do quadro, no dia seguinte, foi realizada a 

ressecção cirúrgica da massa ulcerada, e a amostra (Figura 1) foi encaminhada 

para o setor de patologia veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) para exame histopatológico, onde foi confirmado a suspeita de carcinoma 

de células escamosas.  

O procedimento cirúrgico foi realizado com o animal em estação, contido em 

tronco e sedado com cloridrato de detomidina (0,01 ml/kg/IV), após 30 minutos do 

início foi feito o repique (0,005 ml/kg/IV) e como anestesia local foi utilizado 

cloridrato de lidocaína a 2% (0,2 mg/Kg/IM). Após tricotomia ampla e  assepsia com 

iodo degermante PVPI e álcool 70º fez-se a incisão cutânea margeando a área 



 

 

4
1
6

 

tumoral e dissecação romba, com o máximo de segurança para não ocorrer ruptura 

da parede do reto, dos vasos e ligamentos, responsáveis pelas contrações 

musculares do ânus, onde foram utilizadas as pinças backaus para fazer apreensão 

da massa tumoral e assim seguir fazendo a divulsão e secção com tesoura romba 

no tecido que estava encapsulado e aderido na parede do epitélio, a neoplasia 

infiltrava-se nos músculos semitendíneo e semimembranáceo, sendo retirado o 

máximo do nódulo com maior segurança. 

O espaço morto foi reduzido com fio não absorvível nylon por meio de sutura 

contínua simples. A dermorrafia foi realizada em padrão separado simples, 

empregando fio de nylon. Após recuperação anestésica, o animal foi solto em 

piquete e medicado com antibiótico à base de Gentamicina (6,6 mg/kg/IV) e 

Sulfadoxina (25 mg/Kg/VO) por 10 dias, Flumetasona (0,006 mg/kg/IV) SID por 5 

dias, Levamisol (2,5 mg/kg/VO) SID por 15 dias, flunixin meglumine (1,1 mg/Kg/IV) 

SID por 5 dias. 

Como curativo foi instituído limpeza da ferida duas vezes ao dia com água 

oxigenada 10%, gaze com soro e iodo povedine, após assepsia foi realizado a 

infusão do ozônio no local na forma de gás diretamente no local da lesão com uma 

garrafa pet improvisada que simula uma máscara de inalação para a aplicação na 

região contaminada da incisão cirúrgica, por 5 minutos durante 7 dias, em seguida 

aplicação de Rifocina e Spray tópico com ação Larvicida, Repelente, Cicatrizante. 

Como Tratamento adjuvante foi fornecido fluidoterapia com infusão de 2 minutos 

do ozônio para cada litro de soro Ringer Lactato, sendo administrado no animal 5 

litros, durante 10 dias seguidos, em um total de 50 litros de soro ozonizado.  

Na alimentação foi adicionado óleo mineral (100 ml, Tid, VO) e gel 

carboximetilcelulose (via retal 2 vezes ao dia), ambos durante 15 dias, com a 

finalidade de aumentar a motilidade intestinal alterando a consistência das fezes. 

O animal era alimentado com linhaça junto com a aveia molhada, três vezes ao 

dia.A partir do 4° dia o animal começou a defecar, mas devido ao tenesmo, manteve 

a aplicação retal do enema durante 15 dias. No pós-cirúrgico houve deiscência 

parcial dos pontos (Figura 3), sendo deixado a cicatrização por segunda intenção. 

Aos 45 dias, o paciente recebeu alta, sendo recomendada ao proprietário 

observação do animal, devido ao risco de recidiva da enfermidade. 
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Figura 3. Paciente com ressecção de toda a massa Tumoral com a dermorrafia (A). 

Cicatrização parcial da ferida cirúrgica aos 15 dias (B). 

  

Fonte: acervo pessoal (2018) 

 

Resultados e Discussões 

Segundo Knottenbelt (2009) o CEC e as lesões precursoras relacionadas 

podem afetar a pele e a mucosa em qualquer local, mas desenvolvem 

preferencialmente na pele não pigmentada e nas junções mucocutâneas, como a 

região ocular e a genitália externa, assim como observado neste relato.  

O tratamento realizado neste relato foi a excisão cirúrgica, o que corrobora 

com Knottenbelt (2009) que indica como tratamento para essa enfermidade a 

excisão cirúrgica ampla do tecido afetado, no entanto nem sempre é indicado ou 

fácil de ser executado como no caso de grandes lesões metastáticas ou tumores 

inacessíveis, como na região do seio ou da região parafaríngea.  

Devido à proximidade da ampola retal, músculos, nervos e esfíncter anal, à 

massa tumoral é provável que algumas complicações relatadas, como o tenesmo, 

podem estar associadas também ao procedimento cirúrgico. Uma vez que lesões 

dos esfíncteres impossibilitam seu relaxamento e expulsão das fezes, que tendem 

a se acumular nas porções terminais do cólon menor e reto, levando à absorção de 

água do conteúdo e culminando em ressecamento e compactação 

(THOMASSIAN,2005). 

A cicatrização de uma ferida é a restauração da continuidade anatômica 

normal a uma área de tecido interrompido. Uma compreensão do processo normal 

de cicatrização é essencial para tomar decisões acertadas no tratamento dessas 

feridas. Usar corretamente os princípios terapêuticos ajuda a promover o 

fechamento prematuro, evitando assim possíveis complicações (KEVIN; 

WINKLER., 2019) 
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 A cicatrização de feridas é uma das principais indicações da ozonioterapia, 

reduzindo o tempo e o custo do tratamento de lesões teciduais crônicas, 

possibilitando a volta do equino as suas atividades normais. O ozônio terapêutico 

possui ação oxidante, e atua especificamente sobre os ácidos graxos poli-

insaturados da membrana bacteriana, aumenta a oferta de oxigênio tecidual e 

modula o sistema imune possibilitando uma melhora e aceleração na reparação 

tecidual (NOGALES, 2011).  

Atualmente há estudos na literatura mundial mostram a eficácia da 

ozonioterapia, a técnica é reconhecida pelo Sistema de Saúde da Alemanha, da 

Suíça, da Itália, de Cuba, da Ucrânia, da Rússia, da Espanha, da Grécia, do Egito 

e da Austrália, além de ser praticada em 15 estados dos Estados Unidos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OZONIOTERAPIA, 2019). A utilização da 

ozonioterapia neste caso teve um resultado satisfatório em relação ao processo 

cicatricial da ferida, mesmo que o tumor tenha recidivado algum tempo depois 

acredita-se que não influenciou no resultado uma vez que pode estar mais 

condicionado a invasividade característica da neoplasia e a idade do animal. 

 

Conclusão  

A partir dos dados obtidos neste relato pode-se concluir que a ozonioterapia 

associada ao tratamento de exérese do tumor teve uma boa resposta em relação 

a evolução cicatricial e ao aspecto da ferida. Logo, ressaltamos, a necessidade de 

mais estudos relacionados ao tema afim de assegurar mais benefícios da utilização 

da ozonioterapia no pós-operatório de cirurgias de ressecção tumoral.   
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Rinite Atrófica: Características Patológicas: Uma Revisão de 

Literatura 

Carolina Andrade Ravagnani164 

Luís Flávio Silva Botelho165 

Breno de Sousa Glória166 

Jheniffer Alencar Vasconcelos166 

Rodrigo Alves Gomes166 

Resumo 

A Rinite Atrófica suína (RA) é uma doença de distribuição mundial e que acomete 
o trato respiratório superior dos suínos. Tal patologia causa diversos sintomas, 
dentre eles, o que mais se destaca é o desvio ou encurtamento do focinho do animal 
doente. O problema desta doença não está relacionado a morte animal, visto que 
não é uma doença com elevada taxa de mortalidade, mas sim com os prejuízos 
econômicos que esta geralmente traz consigo, uma vez que provoca uma 
diminuição na conversão alimentar e no ganho de peso da granja. Por isso, é 
imprescindível que seja feito o correto diagnóstico da RA, para isso, existem 
diversos métodos, mas o de maior facilidade é o exame anátomo-patológico, cujo 
o presente trabalho apresentou como objetivo descrever e explicar os achados 
macro e microscópicos que caracterizam a doença, no intuito de fazer uma revisão 
bibliográfica focada na patologia da rinite atrófica suína. 
Palavras-chave: Cornetos nasais. Manejo e Patogenia. 

Introdução 

A Rinite Atrófica é uma doença que acomete o trato respiratório superior dos 

suínos, em que as bactérias Bordetella spp. e Pasteurella spp. provocam a 

inflamação e atrofia dos cornetos nasais (ZACHARY, MCGAVIN, 2013). Esta 

doença apresenta uma distribuição mundial e de grande prevalência principalmente 

no Brasil, o que lhe confere o status de importante patologia causadora de prejuízos 

econômicos dentro da produção suinícola (RIBEIRO et all, 2012). 

Este impacto econômico é garantido pelo fato de ocorrer uma diminuição no 

ganho de peso do animal devido a piora na conversão alimentar deste, o que está 

relacionado aos sinais clínicos descritos em literatura, em que inicialmente tem-se 
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lacrimejamento, espirros e epistaxe, para em seguida haver o encurtamento, 

enrugamento gradual do focinho e sua lateralização (AVANTE, 2008).  

Outro fator associado a este grande prejuízo na economia dos produtores de 

suínos, é a facilidade da transmissão desta patogenia, que pode ser transmitida 

principalmente pelo contato entre animais e, geralmente, afeta com mais frequência 

os leitões em suas primeiras semanas de vida, principalmente se estes não tiverem 

feito a ingestão do colostro (RIBEIRO et all, 2012) 

A patogenia desta doença é complexa e ainda não completamente 

compreendida, mas já se sabe que as cepas causadoras desta doença produzem 

toxinas que provocam a necrose da derme de cobaias. Em suínos, inicialmente 

tem-se uma queda na resistência da mucosa nasal, provocada por uma toxina 

liberada pela B. bronchiseptica, para que em seguida as cepas de P. multocida 

colonizem tal mucosa e passem a produzir também suas toxinas (RIBEIRO et all, 

2012). 

Em busca de evitar esta patologia, é indicado que se faça a vacinação e/ou 

medicação das porcas gestantes e de suas respectivas leitegadas, associado a 

melhoras no manejo destes animais e ao cuidado com animais que vierem a ser 

inseridos a granja (RIBEIRO et all, 2012). 

Além disto, é essencial o diagnóstico correto dos animais doentes, que pode 

ser feito por meio dos sinais clínicos, diagnóstico microbiológico (em que se manda 

material para analise em laboratório, em busca de isolar as bactérias causadoras 

da patologia em questão) e o diagnóstico anátomo-patológico (BRITO et all, 1993), 

cujo qual é o foco deste trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido, portanto, com o intuito de descrever as 

características patológicas observadas em necropsias de animais diagnosticados 

com Rinite Atrófica Suína, em que se busca descrever tanto a macroscopia, quanto 

a microscopia das lesões observadas nesses casos. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi escrito por meio da leitura de artigos e livros que tratavam 

da Rinite atrófica, seguida da confecção de uma revisão de literatura a partir do 

compilado de informações obtidas, visando explicar as alterações patológicas 

encontradas em necropsias de animais diagnosticados com Rinite Atrófica. 
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Resultados e Discussão 

O diagnóstico anátomo-patológico se baseia na análise das conchas nasais 

de leitões (cinco a dez semanas de vida) ou de animais que foram abatidos em 

frigoríficos, em que, para se dar o diagnóstico definitivo, é necessário que sejam 

avaliados ao menos 20 animais de diferentes leitegadas (BRITO et all, 1993). 

Inicialmente é feito um corte transversal do focinho, entre o primeiro e 

segundo dentes pré-molares (figura 1), utilizando uma serra afiada ou, 

preferencialmente uma que seja elétrica, para em seguida ser iniciada a análise da 

morfologia macroscópica destas conchas (BRITO et all, 1993). 

 

Figura 1 – ilustração demonstrando o local onde deve ser feito o corte transversal 
em focinho de suíno para o exame anátomo-patológico. 

 

 

Lesões macroscópicas: desvio do septo nasal e os cornetos se apresentam 

diminuídos e assimétricos, o que provoca a impressão de que houve um aumento 

dos meatos dorsais e ventrais (MCGAVIN, ZACHARY, 2013). 

Essas alterações observadas nos cornetos nasais podem ainda ser 

classificadas, segundo Müller e Abbott (1986), em cinco diferentes graus (quadro 

1). 
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Quadro 1 – classificação em graus da Rinite Atrófica Suína 

Grau de Atrofia Explicação 

 

Focinho normal, sem alteração dos cornetos; 

 

Ligeira perda de simetria do nariz, com ligeira atrofia 

dos cornetos; 

 

Ligeira perda de tecido turbinado; 

 

Perda moderada de tecido turbinado; 

 

Perda de tecido grave e progressiva; 

 

Perda de tecido grave e progressiva, com quase 

completa ausência deste; 

Fonte: MÜLLER, ABBOTT, 1986 (Adaptado) 

Lesões microscópicas: hiperplasia osteoclástica e osteopenia dos cornetos, além 

de, em alguns casos, presença de exsudato mucopurulento na superfície destes. 

Pode ser também observadas alterações hiperplásicas e metaplásicas no epitélio 

e nas glândulas nasais, e infiltrados linfoplasmcíticos na lâmina própria (MCGAVIN, 

ZACHARY, 2013). 

Conclusões 

A partir disso, é possível concluir que a rinite atrófica suína apresenta 

características patológicas bem diferenciadas, o que confirma a importância de se 

saber o correto jeito de se realizar o exame anátomo-patológico dos animais 

suspeitos para esta doença, uma vez que este pode servir como um diagnóstico 

diferencial para tal patologia. 
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Suinocultura no Brasil, Desafios e Ensejos – Revisão de 

Literatura 

 

Breno Vieira Silva167 
Luis Flavio Silva Botelho168 

Brenno Mota de Sousa Brito169 
 

Resumo 

Sabemos que hoje a carne suína, é uma das carnes mais consumidas no mundo, 
porem no Brasil, apesar de ser um grande exportador ela perde para a carne bovina 
e de aves como mais consumidas. O manejo suíno para exportação é de grande 
importância econômica para o País, porem isso vem causando algumas outras 
controvérsias, como poluição de solo, agua e ar, pela precariedade na hora de se 
desfazer dos rejeitos.  Este presente trabalho está voltado para a questão de 
cuidados com o meio ambiente, e tem como objetivo esclarecer os desafios e 
ensejos da suinocultura no Brasil. Entre as medidas mais adotadas para a 
economia da água está a reutilização da água das lagoas de tratamento e o 
aproveitamento da água da chuva. Teve como busca artigos científicos e teses até 
o ano de 2016, com ênfase nas palavras chave de pesquisa, a busca foi realizada 
no banco de dados do google acadêmico, e a partir das análises foram descritos os 
resultados e discussão. Concluímos que o suinocultor deve tomar providências 
para que os dejetos produzidos em sua propriedade sejam destinados 
corretamente, transformando-os em um subproduto com potencial de ser utilizado 
para outros fins, como o biodigestor gerando energia e o biofertilizante, tornando-
se assim uma segunda fonte de renda ecologicamente sustentável. 

Palavras-chave: Suínos. Impactos. Ambiente. 

 

Introdução 

 Devido ao sabor diferenciado e marcante da carne suína, esta é a fonte de 

proteína animal mais consumida no mundo nos dias atuais. O Brasil é o quarto 

maior produtor e exportador de carne suína, no entanto, essa não é a fonte de 

proteína mais consumida no Brasil, estando em primeiro lugar no ranking de mais 

consumidas, a carne bovina e em segundo a de aves.   
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 Para que a produção seja capaz de alimentar os brasileiros e ainda seja 

suficiente para exportar para alguns continentes, o Brasil precisa de uma cadeia 

produtiva organizada e voltada para a qualidade da carne. 

 Para que a carne suína chegue ao consumidor com qualidade, é necessário 

um grande esforço entre as várias junções da cadeia produtiva, tendo o produtor 

como o eixo central. Assim, o manejo da produção é indispensável para garantir a 

qualidade da carne e ele compreende a incorporação de métodos, processos, 

produtos e tecnologias ao processo produtivo. Nesse contexto, entram as práticas 

de alimentação animal, biosseguridade, bem-estar animal, boas práticas de 

produção, rastreabilidade e cuidados com o meio ambiente em geral e com a água 

em particular (Perdomo et al.; 2001). 

 A demanda consumidora aumentando com o passar dos anos, e a 

intensificação da produção de suínos, leva ao agravamento dos impactos 

ambientais da atividade, sendo o descarte incorreto de dejetos produzidos pela 

atividade o principal causador. Com isso, fica indispensável a adequada destinação 

dos dejetos produzidos pela suinocultura, devido ao grande potencial poluidor da 

composição química desses dejetos (PEREIRA et al., 2009). 

 Devido ao fato de que os dejetos sem tratamento, podem levar à 

multiplicação de doenças ligadas ao solo e água, proliferando mais moscas e 

mosquitos, degradando recursos hídricos, do solo e ar, esse trabalho está voltado 

para a questão de cuidados com o meio ambiente, com objetivo de esclarecer os 

desafios e ensejos da suinocultura no Brasil.  

 

Metodologia 

 O presente trabalho foi produzido uma revisão bibliográfica com base 

em artigos especializados da área, publicados até o ano de 2016 em teses e em 

revistas científicas, os quais continham informações importantes e necessárias 

referentes ao tema deste estudo. As palavras procuradas foram “suinocultura”, 

“impactos da suinocultura” e “ambiente” na base de dados do Google Acadêmico. 

As informações obtidas foram compreendidas e relacionadas com todos os outros 

trabalhos já publicados e depois correlacionadas em “Resultados e Discussões”. 

 

Resultados e discussões  
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 A atividade de suinocultura proporciona ganhos financeiros imediatos, 

porém também é responsável por uma das principais fontes de poluição da água, 

do solo e do ar quando despachados em locais no ambiente sem o devido 

tratamento (Takitane et al., 2003).  

 O principal insumo da produção de carne suína é a água, pois esta é 

uma atividade que necessita de um grande consumo de  água. De acordo com 

Fatma (2014), o estimado consumo de água por animal ao dia, seria de 72,9 litros 

no ciclo completo, 35,3 litros na unidade produtora de leitões e 8,3 litros na unidade 

de terminação. 

 Levando em consideração a necessidade de se trabalhar com o uso 

racional da água nas atividades produtivas, a suinocultura também anseja pela 

redução do desperdício da água.  A grande quantidade de água consumida na 

granja nem sempre é causada pela ingestão por animal, o desperdício ocorre na 

maioria das vezes devido ao manejo, problemas como altura ou má localização de 

bebedouros e falha em equipamentos. 

 Entre as medidas mais adotadas para a economia da água está a 

reutilização da água das lagoas de tratamento e o aproveitamento da água da 

chuva (Fatma; 2014). 

 A reutilização da água das lagoas de tratamento na limpeza das 

instalações é um processo cada vez mais adotado pela suinocultura brasileira, pois 

possibilita reduzir o consumo da água em cerca de 20%. Como essa água não pode 

ser consumida pelos  animais, é necessária a construção de uma rede hidráulica 

exclusiva para essa água. 

 Há também a utilização de coleta de água da chuva por meio de 

sistemas da captação via telhado e do escoamento da água captada por meio de 

calhas, passando por filtros, antes da armazenagem em cisternas. A água da chuva 

pode ser utilizada tanto na limpeza das instalações, e se for tratada, pode ser 

consumida pelos animais também. 

 Para Barbosa e Langer (2011) a biodigestão pode gerar benefícios 

ambientais pela eliminação de resíduos de forma adequada, diminuindo a 

contaminação do solo, do ar e da água, evitando e diminuindo a proliferação de 

pragas e insetos e também outras doenças por falta de saneamento básico. 
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 Uma alternativa tecnológica com capacidade de gerar ótimos resultados é o 

uso de energia renovável através da utilização da biomassa e o aproveitamento 

dos resíduos rurais. Outra alternativa é a compostagem que, através de um 

processo de fermentação aeróbica, os dejetos líquidos são adicionados a um 

substrato, tornando-o um composto orgânico de um alto valor agronômico e sem 

odor indesejável (BRASIL, 2016).  

 Há também a cama sobreposta, que segue o mesmo preceito da 

compostagem, onde os dejetos são produzidos e tratados via fermentação aeróbica 

diretamente no galpão. Este sistema representa uma alternativa interessante para 

pequenas propriedades não ocorrendo à necessidade de investimento para tratar 

os dejetos, apenas a retirada do material do galpão e a sua destinação final 

adequada conforme relata o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA (BRASIL, 2016).  

 Segundo Barbosa e Langer (2011) a biodigestão é a melhor forma de gerar 

benefícios ambientais pela eliminação de resíduos de forma adequada, diminuindo 

a contaminação do solo, do ar e da água, evitando e diminuindo a proliferação de 

pragas e insetos e também outras doenças por falta de saneamento básico. 

 

Conclusões 

 Os dejetos da suinocultura que não são depositados ou tratados 

corretamente causam impactos tanto ambientais como econômicos e sociais. 

Esses impactos causam poluição do solo, da água, do ar, proliferação de insetos, 

ocasionando riscos à saúde pública e a contaminação do ambiente.  

 Contudo, o suinocultor deve tomar providências para que os dejetos 

produzidos em sua propriedade sejam destinados corretamente, transformando-os 

em um subproduto com potencial de ser utilizado para outros fins, como o 

biodigestor gerando energia e o biofertilizante, tornando-se assim uma segunda 

fonte de renda ecologicamente sustentável. 

 

Referências  

BARBOSA, G.; LANGER, M. Uso de biodigestores em propriedades rurais: uma 

alternativa à sustentabilidade ambiental. Unoesc & Ciência – ACSA, Joaçaba, v. 2, 

n. 1, p. 87-96, jan./ jun. 2011. 



 

 

4
2
9

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Suinocultura de 

baixa emissão de carbono: tecnologias de produção mais limpa e aproveitamento 

econômico dos resíduos da produção de suínos. Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento. Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 

Cooperativismo. Brasília: MAPA, 2016. 

GENOVA, J. L.; PUCCI, L. E.; SARUBBI, J. Estratégias para diminuir o impacto 

ambiental da suinocultura. Revista Eletrônica Nutritime, artigo 209, v. 12, n. 1, p. 

3891-3902, fev. 2015. 

KUNZ, A.; HIGARASHI, M.; OLIVEIRA, P. A. Tecnologias de manejo e tratamento 

de dejetos de suínos estudadas no Brasil. Cadernos de Ciência e Tecnologia, 

Brasília, v. 22, n. 3, p. 651-665, set.-dez. 2005 

OLIVEIRA, A. V. P.; NUNES, M. L. A. Sustentabilidade ambiental da suinocultura. 

2005. 

OLIVEIRA, P. A. V. Aspectos praticos do manejo de dejtos de suínos: manejo da 

água – influência no volume de dejetos produzidos. p.29-33.Florianópolis: EPAGRI/ 

EMBRAPA – CNPSA, 1995.  

PALHARES, J. C. P.; JACOB, A. D. Impacto ambiental da suinocultura e da 

avicultura nos recursos hídrico. In: Simpósio sobre manejo e nutrição de ave, suínos 

e tecnologia de produção de rações. P 31-44. Campinas, 2002. 

PERDOMO, C. C. Sugestões para o manejo, tratamento e utilização de dejetos 

suínos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 1998. 

PERDOMO, C. C.; LIMA, G. J. M. M.; NONES, K. Produção de suínos e meio 

ambiente. 9º Seminário Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura- Gramado. 

Abr. 2001. 

PEREIRA, E.R.; DEMARCHI, J.J.A.A.; BUDIÑO, F.E.L. A questão ambiental e os 

impactos causados pelos efluentes da suinocultura. 2009. 

TAKITANE, I. C.; SILVA, T. N.; WILK, E. O. Sustentabilidade, competitividade e 

gestão ambiental no sistema de produção de suínos- uma discussão 

interdisciplinar. Anais do V Encontro Nacional da ECOECO. Caxias do Sul, 2003. 

 

 

 

 



 

 

4
3
0

 

Identificação da síndrome mastite, metrite e agalaxia na fase de 
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Resumo 

A síndrome mastite, metrite e agalaxia (MMA) é uma enfermidade que acomete as matrizes 
na fase de lactação, podendo ser causada por infecções primárias (Escherichia coli, 
Streptococcus B. haemolítico, Staphylococcus) e por estímulos estressantes. O mecanismo 
se dá pela liberação de endotoxinas e pela quantidade excessiva de adrenalina, que inibem 
a prolactina e a ocitocina, respectivamente, diminuindo a produção e a ejeção do leite. O 
presente trabalho tem por objetivo compilar da literatura informações que auxiliam na 
identificação da síndrome MMA, por meio de uma revisão de literatura, baseada em buscas 
realizadas no Google Acadêmico, em que foram selecionados artigos e cartilhas. Os 
principais sinais clínicos encontrados para o diagnóstico no período do pós-parto nas 
fêmeas são: febre, dor à sucção dos leitões, inapetência, taquipneia, agalaxia, tetas 
avermelhadas, doloridas e rígidas; leite com aspecto purulento e sanguinolento, também 
podendo ser observados corrimentos vulvares de odor forte. Já nos leitões, observa-se 
desidratação, inquietação e andar próximo a mãe, vocalização e pode chegar à morte por 
inanição. Portanto, essa doença tem importância econômica por diminuir os índices 
zootécnicos ou perdas tanto de matrizes quanto de leitões, sendo tratamento inviável 
financeiramente, logo a profilaxia deve ser priorizada. 

 

Palavras-chave: Doenças suínas. Maternidade. Diagnóstico MMA. Enterobactérias. 

 

Introdução 

 O Brasil, na produção e exportação mundial de carne suína, encontra-se em quarto 

lugar no ranking, com cerca de 10% do volume exportado mundialmente. De acordo com a 
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Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), o plantel reprodutivo brasileiro é de 

1.720.255 matrizes, o qual, em 2015, produziu 39.263.964 de suínos para abate, somando 

um PIB da suinocultura de R$ 62,576 bilhões (ABCS, 2016). 

Sabe-se que a produtividade está relacionada a boas características genéticas 

aliadas ao ambiente, à nutrição e à sanidade, e que não é possível obter resultados 

satisfatórios quando algum desses fatores é deficiente. Devido a isso, a preocupação com o 

bem-estar animal vem aumentando para garantir elevados índices zootécnicos. O produtor 

também passou a investir na sustentabilidade em razão das mudanças no perfil do 

consumidor, o qual passou a exigir esclarecimentos sobre a cadeia produtiva e está atento ao 

modo que os animais são tratados (SCHALY, 2010). Por isso, mudanças têm sido realizadas 

nas instalações e nas técnicas de manejo (ABCS, 2014). 

A fase de maternidade nas granjas suinícolas compreende o período do pré-parto 

até o desmame dos leitões. É nessa fase que a rentabilidade da produção é decisiva, pois a 

eficiência reprodutiva é mensurada pela quantidade de leitões desmamados por porca em 

um ano. A sobrevivência dos leitões é reflexo do estado da matriz, ou seja, somente uma 

fêmea bem manejada será capaz de cuidar dos leitões (BRASIL, 2018). 

Quando se trata de suínos, o principal fator predisponente ao estresse é a 

temperatura, pois a capacidade termorreguladora é insuficiente mesmo frente a pequenos 

aumentos na temperatura (BRASIL, 2018). As alterações na fisiologia e na imunidade, 

decorrentes do estresse, são as causas de doenças metabólicas e infectocontagiosas que 

interferem na produção de leite e na habilidade materna das porcas. Dentre essas doenças, 

destaca-se a Síndrome Metrite, Mamite e Agalaxia (MMA) (CASTRO & MURGAS, 2018). 

Segundo Barros et. al. (2008), agalaxia em porcas é uma síndrome que resulta em 

mortalidade dos leitões por inanição, e provoca aumento da suscetibilidade para outras 

doenças fatais do recém-nascido.  Acontece geralmente nas fases iniciais da lactação, com 

parada total (agalaxia) ou parcial (hipogalaxia) da produção de leite. A susceptibilidade varia 

de 0 a 100% com uma média de 13.1%, sendo que as falhas na lactação são mais 

frequentemente observadas na forma de hipogalaxia, do que na forma de agalaxia. 

Esta doença é de grande importância para o produtor de carne suína, devido ao 

impacto econômico que provoca. Como a MMA altera de maneira direta a produção de leite 

têm-se como principal problema econômico a diminuição do ganho de peso dos leitões, que 
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pode acarretar em morte por desnutrição e hipoglicemia, além desses supracitados o quadro 

clínico da mãe pode progredir ao óbito. Além disso, a matriz doente é removida 

voluntariamente (descarte), já que não há custo-benefício ao realizar o tratamento da porca, 

a reposição se mostra mais rentável para o produtor (GOULARTE & SANTOS, 2012). 

Esta doença tem caráter infeccioso e possui como agentes causadores as 

enterobactérias, como, Escherichia coli, Streptococcus B. haemolítico, Staphylococcus e 

outros. Existem atualmente duas origens para a síndrome: (1) Bactérias produzem toxinas, 

que atingem a circulação sanguínea (endotoxemia).  No hipotálamo, irão atuar suprimindo a 

síntese de prolactina, o que irá demonstrar como sinal principal a queda na produção de leite; 

(2) Fatores predisponentes, que levam o animal ao estresse e, consequentemente, à 

liberação de adrenalina, que é antagônica à ocitocina, ou seja, terá como sinal clássico a não 

ejeção do leite (OLIVEIRA, 2011). 

 Dentre os fatores que desencadeiam essa afecção supracitada, pode ser relatado 

todas as alterações que levam à liberação de adrenalina, como, por exemplo, o estresse 

térmico ou mesmo imunodepressão, já que são microrganismos facultativos presentes 

naturalmente na microbiota animal (OLIVEIRA, 2011). 

 Dentre os tratamentos de eleição se destaca os que objetivam realizar a liberação do 

leite ou a morte do agente infeccioso causador, com isso têm-se a aplicação de ocitocina 

injetável, com o objetivo de atuar no esfíncter mamário, realizando a eliminação do leite preso 

nas cisternas das tetas. Outro tratamento se dá pela administração de antimicrobianos, 

quando já se tem anterior confirmação da infecção (BARROS et. al., 2008). 

 Pode ser realizado o uso de corticoides, que tem como função combater o edema e a 

intensa inflamação. Dentre as técnicas alternativas para o tratamento dessa enfermidade se 

destaca a acupuntura por apitoxinas (picada de abelhas), uma vez que foram relatadas 

melhorias em 90.5% dos casos tratados (BARROS et. al., 2008). 

 Tendo em vista as dificuldades encontradas em se diagnosticar essa doença, o 

presente trabalho tem por objetivo compilar da literatura informações que auxiliam na 

identificação da síndrome MMA. 
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Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura. As buscas foram realizadas no Google 

Acadêmico: "diagnóstico da síndrome MMA em suínos", "sinais clínicos da síndrome MMA 

em suínos", com enfoque na identificação da MMA. 

Foram selecionados artigos científicos que pesquisaram os principais sinais clínicos 

e que realizaram uma revisão de literatura. Utilizou-se também cartilhas e artigos de 

organizações de pesquisa científica. 

A partir dos artigos selecionados, foi feito um compilado das informações sobre o 

diagnóstico com direcionamento para os principais sinais clínicos. 

 

Resultados e Discussão 

Segundo Barros et. al. (2008), o diagnóstico da doença não é difícil, porém deve ser 

diferenciada de outras, como gastroenterites transmissíveis (TGE) ou pseudo-raivas 

(Aujeszky ou PRV). Avaliação da história, observação dos sintomas, palpação da glândula 

mamária, e exame post-mortem óbito, permitirão um diagnóstico definitivo, o que acarretará 

em instituição de medidas de controle e tratamento de forma efetiva, para controlar a doença.  

O  bem estar animal é uma das principais diretrizes em que a classe consumidora 

de carne suína tem requisitado, e com isso vem ganhando cada vez mais o seu espaço nas 

granjas de criação, com isso a criação em baias coletivas é um método que promove a 

criação em conjunto em baias maiores (lotes com de três a quatro fêmeas e os seus leitões), 

com isso têm-se os cuidados de todas as matrizes com todos os leitões, ou seja, todos eles 

podem mamar em qualquer uma, uma vez que não foram diferenciados anteriormente pelo 

odor e feromônios. O emprego dessa técnica garante que os leitões não morram com 

facilidade, devido a desnutrição (CASTRO & MURGAS, 2018). 

De acordo com o informativo técnico 92, do S.O.S Suínos, as infecções metrites e 

mamites, e as agalaxias, normalmente ocorrem juntamente com o aumento de temperatura 

retal no dia do parto (tabela 1), pontuando a relação entre a temperatura e a incidência das 

complicações que podem aparecer em matrizes. 

 



 

 

4
3
4

 

Tabela 1 – Temperatura retal em fêmeas com partos distócicos. 

Temperatura retal (ºC) Fêmeas com complicações pós-parto 

38,4 a 38,8 16% 

38,8 a 39,0 30% 

39,1 a 39,2 37% 

Acima de 39,3 88% 

Fonte: Dannemberg. 

Paulino (2018) realizou uma pesquisa a fim de analisar as causas do descarte de 1193 

matrizes, num intervalo de cinco meses (julho/2016 a dezembro/2016). Dentre as fêmeas na 

ordem de parto de 4 a 6 parições, o maior número de descarte (31,48%) foi por enfermidades 

reprodutivas, dentre as quais a metrite foi a principal. 

De maneira prática a síndrome MMA é diagnosticada nos mais diversos sistemas 

de criação pelos dados alterados nas monitorias clínicas das matrizes e dos leitões, estes 

últimos tendo como sinal clínico a excessiva vocalização, andar repetitivo ao redor da mãe e 

sinais de desidratação. E quanto a esse diagnóstico deve-se ter mão-de-obra qualificada e 

especializada dos cuidadores, com o objetivo de que seja visto o quanto antes os primeiros 

sinais (OLIVEIRA, 2011). 

Alguns sinais clínicos mais observados nas matrizes, entre 8 e 70 horas após o parto, 

são: febre até 42 °C; taquipneia; taquicardia; inapetência; dificuldade ao se levantar; irritação 

devido à dor ao ato de sucção dos leitões; agalaxia por congestão das glândulas mamárias 

que se apresentam com caráter quente, avermelhadas, doloridas e rígidas; leite com aspecto 

purulento, claro e presença de grumos e/ou coágulos, sendo, em alguns também gotas 

serosanguinolentas, esse leite quando ingerido  ocasiona diarreia. Além disso, no segundo 

dia, podem ser observados corrimentos vulvares de odor forte (OLIVEIRA, 2011). 

Dessa forma, ao saber que a ocorrência de MMA está relacionada a fatores muito 

importantes como manejo nutricional, bem-estar, limpeza das instalações e higiene dos 
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animais, cabe ao médico veterinário observar todos esses parâmetros em uma granja para 

auxiliar no direcionamento do possível diagnóstico (CASTRO & MURGAS, 2018). 

Conclusões 

 A síndrome MMA suína é um conjunto de alterações que desencadeia grandes 

perdas econômicas, como queda no desempenho  zootécnico de leitões e até mortalidade 

de matrizes e leitões, com prejuízos para a reposição, portando o seu diagnóstico é essencial 

e deve ser realizado o mais precocemente possível, através das monitorias clínicas das 

fêmeas e dos leitões e também de exames complementares como o antibiograma. Além 

disso, deve ser estabelecido nas criações um bom delineamento de controle e prevenção 

dessa enfermidade infectocontagiosa. 

As dificuldades no diagnóstico exigem treinamento dos trabalhadores, para que 

saibam reconhecer o estresse, a diminuição da produção de leite e a fome dos leitões, que 

consistem nos principais sinais clínicos da MMA.   
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Utilização do Biocarrapaticidograma para Avaliação de 

Carrapaticidas contra o Rhipicephalus (Boophilus) microplus  
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Resumo 

Este estudo apresenta uma análise comparativa realizada através do teste 
de biocarrapaticidograma para avaliar a eficácia dos princípios ativos amitraz, 
deltametrina e da associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila no controle de 
infestações de carrapatos, em duas propriedades localizadas no distrito de 
Luzimangues, município de Porto Nacional-TO. Através do método comparativo, 
com abordagem qualitativa, teste biocarrapaticidograma, verificou-se que a 
associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila apresentou maior eficácia para 
controle dos carrapatos em comparação com os demais princípios ativos testados 
nas propriedades. 

Palavras-chave: Testar. Experimento. Pecuária. 

 

Introdução 

Os carrapatos são artrópodes, ectoparasitos, hematófagos classificados em 

três famílias: Argasidae, Ixodidae e Nuttalliellidae (KEIRANS et al, 1999). A espécie 

de carrapatos mais comum em bovinos no Brasil é Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus, conhecido também como “carrapato do boi”. A fauna brasileira de 

Ixodidae está atualmente representada por 61 espécies de carrapatos, com 

algumas espécies importantes para a Saúde Pública e Veterinária por causarem 

danos diretos durante sua alimentação e por transmitirem agentes infecciosos aos 

homens e animais (BARROS BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006). 

O biocarrapaticidograma é um teste para conhecer a sensibilidade da 

população de carrapatos presentes nas propriedades rurais aos carrapaticidas 
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convencionais usados em banheiro de imersão e/ou aspersão, que revela a eficácia 

da base química usada na propriedade e, indica se há processo de resistência dos 

carrapatos aos produtos em uso nas propriedades para seu controle. O teste 

demonstra qual o princípio ativo que poderá ser usado em substituição, para que a 

troca do produto seja feita com a segurança de que o tratamento será eficaz 

(GOMES, 2010). 

A problemática que originou essa pesquisa foi a dificuldade no controle do 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus na bovinocultura brasileira e os prejuízos 

causados a produção perante a sua presença. A fim de combater esse parasita os 

produtores normalmente utilizam apenas o controle químico, de forma 

indiscriminada. Esse fato além de levar à contaminação do ambiente, resulta em 

uma baixa eficiência no combate aos carrapatos, pois não considera a biologia do 

ácaro, e a sua sensibilidade aos carrapaticidas disponíveis no mercado, o que 

permite a disseminação da resistência das populações e o aumento crescente dos 

prejuízos econômicos. (GRISI, et al., 2014).  

Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia do amitraz, da 

deltrametrina e da associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila sobre 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus de rebanhos bovinos de duas propriedades 

situadas no Distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional-TO.  

 

Metodologia 

Foram coletadas aproximadamente 130 fêmeas ingurgitadas (teleóginas) de 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus de bovinos naturalmente infestados 

provenientes de duas propriedades situadas no distrito de Luzimangues, município 

de Porto Nacional-TO. As teleógenas coletadas foram acondicionadas em 

recipientes plásticos, que permitiram a aeração adequada para o transporte até o 

laboratório de fitopatologia do UniCatólica, onde realizou-se o 

biocarrapaticidograma. 

O teste foi realizado de acordo com a técnica descrita por Drummond, et al. 

(1973), em que foram avaliadas três bases químicas disponíveis no mercado: 

amitraz; deltametrina e a associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila. 
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Antes do teste as teleógenas foram selecionadas e divididas em 4 grupos 

homogêneos.  No grupo 1 testou-se o amitraz, no grupo 2 a deltametrina, no grupo 

3 a associação de cipermetrina 15%, clorpirifós 25% e piperonila 15%.e o grupo 4 

foi o controle, em que as teleóginas foram imersas em água. Esse processo foi 

realizado com os carrapatos coletados de ambas as propriedades. 

Em seguida cada grupo foi pesado em balança analítica e submetido ao 

banho de imersão na solução acaricida por período de 3 minutos. Após 15 dias 

verificou-se a oviposição das teleóginas. Os ovos foram pesados e em seguida 

armazenados em tubos de ensaio devidamente identificados e fechados com 

algodão para estimativa da porcentagem de eclosão.  

Para avaliação da eficácia dos carrapaticidas foram utilizadas fórmulas 

matemáticas conforme descrito por Drummond, et al. (1973). Com isso, os 

resultados foram interpretados considerando-se o índice de 95% como o limite 

mínimo indicativo de eficiência para o produto testado (BRASIL, 1990). 

 

Resultados e Discussão 

A partir do biocarrapaticidograma verificou-se a postura de ovos das 

teleóginas dos grupos 1, 2 e 4, ou seja, submetidas a imersão com deltametrina, 

amitraz e o controle, respectivamente. Entretanto, o grupo 3 (associação de 

cipermetrina, clorpirifós e piperonila) das duas propriedades analisadas não 

realizaram ovoposição.  

A deltametrina é indicada como carrapaticida para eliminar larvas, ninfas, 

machos e fêmeas adultos e impossibilitar a postura de ovos férteis de carrapatos 

(MSD SAÚDE ANIMAL, 2018). Porém, o medicamento apresentou uma eficácia de 

72,8 % na propriedade 1 e de 74 % de eficácia na propriedade 2. Ou seja, o produto 

não controlou os carrapatos das propriedades analisadas de maneira satisfatória. 

O amitraz, indicado para o controle de carrapatos em cães e bovinos, 

apresentou 92,5% de eficácia na propriedade 1 e na propriedade 2 somente 61%. 

Com isso, observou-se uma variação no grau de resistência dos carrapatos ao 

produto nas duas propriedades. Fato que demonstra que a resistência está 

intimamente relacionada ao manejo utilizado em cada local. 

A associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila demonstrou 100% de 
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eficácia no teste in vitro em ambas as propriedades. Sendo assim, indica-se a 

utilização dessa associação no controle de infestações de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus nas duas propriedades, pois em concordância com o 

resultado do teste de biocarrapaticidograma, foi o único produto testado, em que 

não apresentou e que obteve eficácia maior que 95%.  

 

Considerações Finais  

Conclui-se que a associação de cipermetrina, clorpirifós e piperonila foi o 

único carrapaticida eficaz em ambas as propriedades pesquisadas. A baixa eficácia 

do amitraz e a deltramina verificada a partir do teste de biocarrapaticidograma 

demonstram que há resistência a esses princípios ativos nas localidades. 
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Resumo 

A brucelose é uma zoonose causada pela bactéria do gênero Brucella. Acomete 

também espécies domesticas e silvestres e é transmitida através de contato direto 

ou indireto entre os animais e produtos contaminados. Essa afecção causa doenças 

reprodutivas nos rebanhos brasileiros gerando grandes prejuízos aos sistemas de 

produção, dessa forma profilaxia é o meio mais eficaz para o controle da doença. 

A ADAPEC através das diretrizes do PNCEBT realiza a vacinação de fêmeas com 

amostras B19 e RB 51 e outras medidas profiláticas buscando erradicar a doença 

no estado do Tocantins. O estudo realizado teve como objetivo analisar os dados 

fornecidos pela ADAPEC entre os anos de 2014 a 2018, que buscam o controle e 

erradicação da brucelose através da vacinação no Tocantins.  

Palavras-chave: Zoonose. Animais. Doença reprodutiva.   

 

Introdução 

A produção bovina no Tocantins apresenta crescimento significativo, devido 

a demanda no mercado do próprio estado e de outros estados brasileiros. As 

melhorias na criação, abate e exportação do rebanho tocantinense é devido a 

avanços tecnológicos e medidas sanitárias aplicadas no estado prevenindo os 

animais de doenças com grande impacto na produtividade, como por exemplo a 

brucelose (OGATA et al., 2009). 
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A brucelose é uma doença infectocontagiosa causada por microrganismos 

do gênero Brucella, cocobacilus, gram-negativas imóveis, não esporuladas. Essa 

bactéria possui seis espécies Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. 

ovis e B. neotomae.  Acomete bovinos, suínos, caprinos e outros animais, através 

do contato entre os animais contaminados e para o ser humano por produtos de 

origem animal (BRASIL, 2010).  

Essa enfermidade ocasiona principalmente abortos em fêmeas no terço final 

da gestação e infertilidade em machos. Por se tratar de uma zoonose, a doença 

afeta principalmente profissionais que trabalham diretamente com os animais, 

como tratadores, produtores rurais e médicos veterinários (COSTA, 2003). 

O controle e profilaxia da doença baseiam-se na vacinação das bezerras e 

eliminação de animais portadores. Para diminuir a prevalência e erradicar essa 

enfermidade foi criado no Brasil, em 2001, o Programa Nacional de Controle e 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA).   

A prioridade do programa em relação a brucelose é, a vacinação de fêmeas. 

Segundo Rangel (2017), é obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies 

bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito meses, utilizando-se dose única de 

vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de Brucella abortus (B19), 

bezerras não vacinadas dos três aos oito meses de idade deverão ter sua situação 

vacinal regularizada, mediante a utilização da amostra RB51. 

 O órgão responsável pelo controle da doença no Tocantins é a Agência de 

Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (ADAPEC), que realiza medidas de 

educação sanitária baseadas no PNCEBT com produtores rurais, buscando a 

erradicação da doença no estado. 

Objetivou-se com esse estudo analisar o índice de vacinação realizado para 

o controle da brucelose no estado do Tocantins no período de 2014 a 2018, através 

de dados epidemiológicos obtidos no site da ADAPEC.  
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Metodologia 

O estudo foi planejado por acadêmicos do curso de medicina veterinária da 

Universidade Católica do Tocantins. O trabalho foi realizado no período de agosto 

a outubro de 2019, após diversas pesquisas sobre a situação da brucelose no 

estado do Tocantins. Os dados obtidos nessa pesquisa foram coletados por meio 

eletrônico de informações fornecidas pelo órgão ADAPEC, que realiza medidas 

sanitárias baseadas no regulamento da PNCEBT buscando erradicar a doença no 

Tocantins. 

 

Resultados e discussão 

Através da avaliação das informações da ADAPEC obtivemos os seguintes 

resultados: 

Gráfico 1: Índice de vacinação da brucelose no Tocantins entre o período de 

2014 a 2018. 

 

Fonte: Adaptado da PECEBT, 2018. 

O gráfico 1 indica que primeiro semestre de todos os anos observados, foram 

vacinados mais animais que no segundo semestre, tendo uma leve diminuição na 

vacinação dos bovinos durante esse período. 
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Gráfico 2: Índice de vacinação da B-19 no Tocantins entre o período de 2014 a 

2018. 

 

Fonte: Adaptado da PECEBT, 2018. 

 

 A vacinação de bezerras com a B19 como fator protetor indica que a 

porcentagem de focos de brucelose nas propriedades que vacinam é menor do que 

nas que não vacinam. É, portanto, um indicador de campo que comprova a 

eficiência da amostra B19 (OGATA et al., 2009).  

Essa vacina foi empregada em vários países que erradicaram a doença como, 

por exemplo, Austrália, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Suécia, entre 

outros (BRASIL, 2006). 
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Gráfico 3: Índice de vacinação da RB 51 no Tocantins entre o período de 2015 a 

2018. 

 

Fonte: Adaptado da PECEBT, 2018. 

 

Houve uma queda no ano de 2018 no número de fêmeas vacinadas, ilustrados 

no gráfico 3. Correlacionando os dados da vacina B-19 com a RB 51 o índice de 

vacinação no Tocantins está caindo podendo afetar e desequilibrar o programa 

sanitário realizado no estado durante o ano de 2019.  

 

Conclusão  

 A vacinação contra a brucelose é o meio mais eficaz para o controle da 

doença, o estado do Tocantins trabalha com medidas profiláticas buscando 

erradicar a enfermidade. Além da vacina os animais positivos devem ser 

sacrificados e as propriedades devem ser livres das doenças, para um melhor 

controle da brucelose no estado.  

 

 

8496 8302

9282

6532

0

2000

4000

6000

8000

10000

2015 2016 2017 2018

Quantidade de fêmeas vacinadas 
RB 51

Quantidade de fêmeas
vacinadas RB 51



 

 

4
4
7

 

Referências  

ADAPEC. Dados Estudos Epidemiológicos Brucelose e Tuberculose Animal 

no Tocantins. 2018. Disponível em: <https://central3.to.gov.br/arquivo/443448/>. 

Acesso em: 20 set. 2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 

de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 

8. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2010b. 448p. 

COSTA M. in RIET-CORREIA, F.; SCHILD, A. L.; MÉNDEZ, M. Del C.; LEMOS, 

R.A.A. Doenças dos ruminantes e equinos. v. 2. São Paulo: Varela, 2003. p.188. 

OGATA, R.a. et al. Situação epidemiológica da brucelose bovina no Estado do 

Tocantins. 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

09352009000700016 >. Acesso em: 03 out. 2019. 

RANGEL, Luis Eduardo Pacifici. INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA No 10, DE 3 DE 

MARÇO DE 2017. Disponível em: < 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-

animal/programas-de-saude-animal/brucelose-e-tuberculose/principais-normas-

pncebt/in-10-de-3-de-marco-de-2017-aprova-o-regulamento-tecnico-do-

pncebt.pdf/view>. Acesso em: 11 out. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4
4
8

 

Inquérito Epidemiológico Sobre Leishmaniose Visceral Canina no 

Distrito de Taquaruçu, Palmas/TO 

 

Ravanna Guida de S. Pinto178 

Luís Flavio Silva Botelho179 

Mariana S. Alves1 

Ana Maria V. Marques1 

Giovana Zanatta1 

Sinara Morgana M. Almeida1 

 

Resumo 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma zoonose causada pelo protozoário 
do gênero leishmania que acomete animais sem distinção de raça, idade ou sexo. 
O presente estudo teve como objetivo realizar um inquérito epidemiológico na qual 
avaliou os conhecimentos referentes à incidência da LVC no distrito de Taquaruçu. 
A pesquisa foi realizada por meio de um formulário online composto por perguntas 
de fácil entendimento e rápida realização. Os resultados demostraram que a 
população entrevistada possuía informações sucintas sobre a LVC, havendo assim 
a necessidade de realizações de práticas educativas referente às formas de 
transmissão, prevenção e tratamento.  

Palavras-chave: Cães. Epidemiologia. Zoonose. 
 

 Introdução 

A leishmaniose visceral canina (LVC), popularmente conhecida como 

calazar, é uma zoonose de grande importância para a saúde pública (BRASIL, 

2007) causada por protozoários tripanossomatídeos do gênero Leishmania 

pertencentes ao complexo Leishmania donovani (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; 

ASHFORD et al., 1998). Apresenta em seu ciclo de vida a forma promastigoda, 

encontrada no tubo digestivo do inseto vetor, e amastigota nos tecidos dos 

vertebrados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Essa doença acomete animais domésticos como cães (BRASIL, 2010) e 

silvestres (FERNANDES, 2018). A transmissão ocorre através da picada do 

mosquito flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha, 

tatuquira, birigui, entre outros (BRASIL, 2010). 
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Para o diagnóstico da LVC existem diferentes técnicas (GONTIJO, 2004), 

como o esfregaço a partir de suabe conjuntival (BARBOSA, 2012), teste rápido 

imunocromatográfico (TRI), ou mais precisas como o Reação de Polimerização em 

Cadeia (PCR), entre outras (SANTIS, 2013).  

O Tocantins é considerado endêmico para leishmania visceral, de acordo 

com os altos índices de notificações (REIS, 2019). Entre os anos de 2007 a 2014 

destacaram-se com incidência de 26,2/100 mil habitantes, com média de 360,6 

casos. Em Palmas entre as áreas mais atingidas pela LVC, está à região sul, 

(Aurenys I, II, lll, e IV, Irmã Dulce, Santa Fé I e II, e Morada do Sol I e II, Taquari, 

Taquaralto e os setores próximos além do distrito de Taquaruçu) onde se localiza 

mais de 80% dos casos diagnosticados em animais (NOLETO, 2017).  

O presente trabalho teve como objetivo realizar um inquérito epidemiológico 

sobre o conhecimento dos moradores do distrito de Taquaruçu, Palmas – 

Tocantins, quanto à leishmaniose visceral canina. 

 

Metodologia  

 

 A pesquisa foi conduzida no distrito de Taquaruçu localizado a 32 km do 

centro de Palmas capital do estado do Tocantins, inserida numa região de bioma 

de cerrado, caatinga, pantanal e floresta amazônica (SEBRAE, 2017). O inquérito 

epidemiológico foi realizado com a colaboração voluntária de 113 pessoas, que 

responderam a um questionário produzido por uma plataforma online. Esse 

questionário chegou até aos moradores do distrito por meio de redes sociais e 

mensagens de aplicativos. O período da coleta dos dados aconteceu entre o mês 

de março e abril de 2019.  

As perguntas utilizadas no questionário foram de múltipla escolha, breves e 

objetivas, de modo que, com as respostas pudessem ter uma visão geral do 

conhecimento dos moradores sobre a LVC.  Após a coleta dos dados foram criadas 

tabelas para exemplificar e quantificar as respostas.  

O questionário inicia-se com uma pergunta confirmatória se o entrevistado é 

morador de Taquaruçu, em seguida a idade, localização da sua moradia (urbana 

ou rural) e grau de escolaridade. Dando sequência ao inquérito, foram expostos 

questionamentos como: você sabe o que é calazar (Leishmaniose)?  Já teve algum 
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animal com essa doença? Se sim, qual procedimento foi realizado? Você sabia que 

essa doença é uma zoonose, podendo ser transmitida para as pessoas? Você 

conhece as formas de prevenção dessa doença? Sabe como ocorre sua 

transmissão? E por qual meio você recebeu orientação sobre leishmaniose?  

 

Resultados e discussão  

 

Na localidade estudada, 113 respondentes participaram da pesquisa de 

forma voluntaria e anônima, com idade acima de 18 anos, sendo encontrados os 

maiores percentuais na faixa etária de 18 a 25 anos. Com referência ao grau de 

escolaridade, os dados mostram que a maioria (34,5%) dos indivíduos tem ensino 

médio concluído. 

Quanto à localização de residência, em sua maioria trata-se de moradores 

da zona urbana com 88,5%, e uma pequena porcentagem, localizado em fazendas 

ou chácaras com 8% e 3,5% dos são moradores da região.  

Em relação à quantidade de animais que foram identificados com 

leishmaniose em Taquaruçu, a porcentagem foi considerada baixa com 22%, em 

relação ao número total de 113 respostas. A maioria, 71,7% dos moradores não 

identificou a doença em seus animais, e 6,2%, não tiveram certeza quanto aos 

sinais apresentados ou não houve a realização de testes confirmatórios.  

Na tabela 1.0 indica a ação dos moradores perante o diagnóstico de 

Leishmaniose Visceral Canina em seus animais. Cerca de 47,8% dos 

entrevistados, preferiu não opinar. 

Tabela 1.0 – Procedimentos realizados nos animais diagnosticados com LVC. 

  % 

Eutanásia  6,2% 

Tratamento  3,5% 

Entregue para a CCZ  19,5% 

Não posso opinar  47,8% 

Outros  23% 
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∑  100% 

Fonte: Produzida pelos autores 

Quando avaliado o conhecimento da população quanto ao calazar (LVC) 

(Tabela 1.1), cerca de 99,1% afirmaram conhecer a doença. Borges (2008) em seu 

estudo afirma que os entrevistados de sua pesquisa, possuíam um conhecimento 

básico sobre a LVC, o que complica a realização de medidas de controle da doença. 

O que vai de encontro com as informações coletadas na presente pesquisa, pois 

quando se tratava de perguntas mais complexas como, meio de transmissão e 

prevenção, os índices de conhecimento caíram. Cerca de 34,5% disseram que não 

conhecem a forma de transmissão e 57,5% não compreendiam a prevenção de 

LVC, havendo assim divergência com as respostas referente ao conhecimento da 

doença. 

 

Tabela 1.1 – Avaliação quanto ao conhecimento, prevenção e transmissão da LVC. 

 Você sabe o que 

Leishmaniose? 

Você conhece as 

formas de prevenção? 

Você sabe como 

ocorre a transmissão? 

Sim 99,1% 42,5% 65,5% 

Não 0,9% 57,5% 34,5% 

∑ 100% 100% 100% 

Fonte: Produzida pelos autores 

Nos dados avaliados afirma que os conhecimentos da população quanto a 

LVC ser uma zoonose, foi detectado amplo conhecimento com 92,9%, e somente 

uma pequena porcentagem de 7,1% dos entrevistados, afirmam desconhecer. Ter 

domínio sobre essa informação é importante, por se tratar de uma doença de alta 

taxa de letalidade atingindo pessoas em diferentes faixas etárias (GÓES, 2012).  

Quanto à forma de orientações da LCV (Tabela 1.2), a maioria dos 

respondentes obtiveram informações sobre a doença através de agentes de saúde 

(33,6%). 

Tabela 1.2 – Como os entrevistados receberam as orientações sobre LVC. 

  % 
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TV, Rádio, Redes Sociais  27,4% 

Agentes de Saúde  33,6% 

Médico Veterinário  7,1% 

Não recebi orientações  17,7% 

Outros  14,2% 

∑  100% 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

Conclusão 

 

No distrito de Taquaruçu o conhecimento da população se restringe às 

informações básicas a respeito da doença, através do contato com animais 

próximos infectados, porém a respeito da transmissão, prevenção e tratamento o 

conhecimento é superficial. Esta falta de informações a respeito da leishmaniose 

visceral mostra que ainda é necessário orientações por parte do sistema de saúde 

que visam educar a população para que os números de novos casos diminuam 

através de medidas profiláticas. 
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Simuladores Didáticos Para Acesso Venoso Na Medicina 

Veterinária.  
  
   

Kayura Soares Rodrigues180 

Karina Perehouskei Albuquerque Salgado181  

Leticia Padilha de Araujo¹  

  

   

  

Resumo  
A preocupação com o bem-estar animal leva a discussão ética sobre o uso de animais no 
ensino e na pesquisa. Assim, o uso de simuladores para o ensino, tendem ser mais comum 
no âmbito acadêmico. Desta forma, a atividade didática da disciplina de Farmacologia e 
Terapêutica, visou a elaboração e utilização pelos acadêmicos, de simuladores didáticos 
de baixo custo e fácil execução, para prática de acesso venoso e coleta de sangue artificial 
sem uso de animais. Foram confeccionados cinco simuladores, A, B, C, D e E, utilizando 
materiais simples como equipos, bolsas de solução fisiológico, tubos de látex, gelatina 
balística, canos de PVC, tecidos, fibra de silicone, ursos de pelúcia e corante alimentício. 
Os simuladores A, B e C permitiram realização de todas as ações do procedimento para 
acesso venosos e coleta de sangue, sem o envolvimento de animais. A elaboração foi 
simples, de baixo custo, de fácil replicação e permitiu, com êxito o treinamento prévio de 
acadêmicos. Todavia, foi observada a necessidade testar outros materiais, para que o tubo 
de látex fique menos evidente e ainda, que permitam fidelidade mais alta em relação a 
pele e ao vaso sanguíneo.    

Palavras-chave: Baixo custo. Métodos alternativos. Treinamento.  

  

Introdução  

O acesso venoso é uma ação comum na rotina clínica, para realizá-lo em 

cães e gatos a veia de eleição é a jugular, porém pode-se utilizar as veias cefálicas 

ou femorais (JERICÓ, et al., 2019). A via intravenosa possui como benefícios a 

rápida absorção de fármacos, possibilidade de administração de grandes volumes 

e ainda facilita o controle da dose administrada (SPINOSA, et al., 2018). Aliado a 

isso, se faz necessário habilidade para efetuar a coleta de amostras sanguíneas 

de boa qualidade e reduzir o desconforto do paciente, visto que, falhas nesses 

pontos interferem diretamente no resultado dos exames (OLIVEIRA et al., 2013).  
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Perante a necessidade do desenvolvimento de habilidades e competências 

profissionais importantes para a formação do acadêmico, a prática com animais 

ainda é uma atividade bastante frequente nas instituições de ensino superior no 

Brasil (TRÉZ, 2014).  

O uso de animais no ensino é uma conduta bastante controversa que pode 

ser abordado em inúmeras vertentes, e questionado sobre diferentes perspectivas 

que se intercalam (GREIF, 2003).  Contudo com o avanço do conhecimento 

científico, associado à mudança de condutas da sociedade como um todo e da 

comunidade acadêmica em particular, têm resultado em leis que visam 

regulamentar esse uso. (FURLAN E FISHER, 2013).  

De acordo com a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é considerado crime 

contra a fauna a realização de experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, 

ainda que seja para fins didáticos ou científicos, principalmente quando houver 

técnicas substitutas para o ensino, assim estando sujeito a penalidades.  

Além disso o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), prevê a proibição de atividades demonstrativas com animais, as quais 

não possibilitam o desenvolvimento técnico dos acadêmicos. Todavia, antes de 

realizar procedimentos em animais vivos, é necessário desenvolver certas 

habilidades, e para isso, simuladores são essenciais. O fazer e refazer é 

indispensável para o aprimoramento.  

Diante disso, a busca por estratégias de ensino não convencionais, faz com 

que a inserção de métodos alternativos seja mais frequente. Visto que são 

procedimentos substitutivos ao uso de animais em experimentos e por 

consequência tendem a minimizar o desconforto sofrido pelos animais 

(PRESGRAVE, 2002).   

Atualmente existe uma grande variedade de metodologias alternativas, 

algumas delas bastante sofisticadas, como simuladores mecânicos, simulações 

computacionais e de realidade virtual (GREIF, 2003). Entretanto muitas dessas 

tecnologias possuem alto custo de aquisição, dificultando a inserção desses 

simuladores no âmbito educacional.   

Assim exposto, a atividade didática realizada na disciplina de Farmacologia e 

Terapêutica, visou a elaboração e utilização, pelos acadêmicos, de simuladores 

didáticos de baixo custo e fácil execução, para prática de acesso venoso e coleta 
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de sangue artificial. De forma que, fosse oportunizado aos acadêmicos, a 

realização de todas as ações envolvidas no procedimento para acesso venoso com 

uso de cateter e coleta de sangue, sem o envolvimento de animais.  

  

Metodologia  

A atividade didática foi desenvolvida na disciplina de Farmacologia e 

Terapêutica, do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Católica do 

Tocantins (UniCatólica), durante o primeiro semestre de 2019.  

Foram criados cinco simuladores didáticos, todos visando a prática de coleta 

sanguínea e inserção de cateter endovenoso, sendo denominados de simuladores: 

A, B, C, D e E.  

O simulador A foi confeccionado a partir de cano de PVC de 25 mm cortado 

ao meio para dar sustentação ao modelo anatômico, sendo utilizando gelatina 

balística para preencher toda cavidade do cano com o intuito de simular a 

consistência dos tecidos musculares. O simulador B seguiu os mesmos passos de 

confecção, diferenciando-se apenas no preenchimento do cano, sendo utilizado 

sacolas plásticas no lugar de gelatina balística.   

Para finalização, em ambos os simuladores, A e B, foi utilizado tecido 100 % 

algodão, para representação de pele.   

O simulador C, foi construído a partir de gelatina balística estando envolvida 

com filme plástico, que foi aproveitada como base e dessa maneira não sendo 

necessário a utilização de qualquer material rígido. Para o acabamento do 

simulador aplicou-se tecido feltro como forma de revestimento e representação da 

pele.   

Nos três simuladores, A, B e C, foi inserido superficialmente à gelatina 

balística e sacolas plásticas, um tubo de látex para reproduzir uma veia cefálica, 

onde, em cada extremidade, foi fixado um equipo para que o líquido simulando 

sangue, fluísse.   

Os simuladores D e E foram elaborados com uso de ursos de pelúcia, nos 

quais foi introduzido o tubo de látex nos membros torácicos e pélvicos. As 

cavidades foram preenchidas com fibras de silicone, para que o tubo de látex 

ficasse fixo e superficial. A introdução de equipo e bolsas com líquido simulando 

sangue artificial ocorreu como citado anteriormente.   
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O líquido utilizado para servir como sangue artificial, foi preparado por meio 

da diluição de cinco mililitros de corante alimentício de cor vermelha em 500 

mililitros de solução fisiológica.  

  

Resultados e Discussão          

 Dentre os cinco simuladores, os A, B e C foram os que permitiram maior 

representatividade para a proposta. Na imagem 1 é apresentado o simulador B.  

 

Imagem 1. Simulador B com representação da veia cefálica (Arquivo do autor). 

 

 
Fonte: Autores 

 

Na imagem 2 apresentada a seguir, demonstra o simulador C, sendo utilizado por 

acadêmico durante a atividade didática.  
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Imagem 2. Introdução de cateter venoso realizado por acadêmico no simulador C 
(arquivo do autor). 

 

 

Fonte: Autores  

 

Os simuladores, D e E, confeccionados com a utilização de ursos de pelúcia, 

permitiram evidência excessiva do tubo de látex. E ainda, possivelmente, pelo tamanho 

reduzido do material, o líquido que simulou sangue artificial não fluiu de forma adequada, 

devido a dobra no tubo de látex.   

Observou-se baixa fidelidade dos simuladores à pele. A ambos materiais, tecido 

100 % algodão e pelúcia não apresentaram bons resultados, tendo sido considerados de 

baixa fidelidade.   

O tubo de látex, por este apresentar resistência à punção maior do que a de um 

vaso sanguíneo, também apresentou baixa fidelidade.   

Em relação ao desenvolvimento de habilidade pelo acadêmico, os simuladores A, 

B e C foram satisfatórios. Permitiram o treinamento das etapas envolvidas na punção 

venosa e coleta de sangue.  

Vale ressaltar que, a confecção desses simuladores didáticos, exigiu pouco recurso 

financeiro, o que facilita a implantação durante as aulas. Ainda, uso de simuladores 

didáticos para o treinamento do acesso venoso e coleta de sangue, torna o aprendizado 

mais próximo da realidade e prepara o acadêmico e promove o desenvolvimento de 
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habilidade prévia para situações reais, que poderão ser realizadas com mais confiança e 

prática.  

  

Conclusões  

A elaboração dos simuladores didáticos foi simples, de baixo custo, de fácil 

replicação e permitiu, com êxito o treinamento prévio de acadêmicos. Todavia, foi 

observada a necessidade testar outros materiais, para que o tubo de látex fique menos 

evidente e ainda, que permitam maior fidelidade em relação à pele e ao vaso sanguíneo.    
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Levantamento Analítico em Escala Temporal do 
Comportamento Hídrico em uma Microbacia Do Córrego 

Taquaruçu Grande de Palmas – TO Através de Índices Espectrais 
 

 
Lucas Antonio Vanderlei Amorim¹182 

 

Resumo 
O processo de diminuição da disponibilidade de água em certas regiões já é uma 

realidade. Em grande parte dos casos os impactos são provocados pela exploração 

indiscriminada dos recursos naturais, poluição e intensas atividades humanas nas 

regiões de nascentes e córregos. A importância da preservação dos pontos de 

proteção dessas áreas é grande quando se objetiva garantir o acesso ou a 

disponibilidade de água as gerações futuras, nesse sentido, a área do campus II do 

Centro Universitário Católica do Tocantins comporta um pequeno córrego que 

contribui em um pequeno volume ao ribeirão Taquaruçu Grande, que, ao longo do 

tempo teve seu volume afetado por diversos fatores naturais e antrópicos. O 

método utilizado na avaliação desses impactos leva em consideração o 

comportamento da vegetação ripária em índices espectrais, pelo fato da forte 

ligação da vegetação com a presença de umidade na área. Os índices espectrais 

estão amplamente relacionados a resposta da vegetação ao stress hídrico, aos 

incêndios, ao desmatamento ou a atividades agrícolas em geral. O objetivo da 

pesquisa é de apresentar o método utilizado na avaliação da diminuição do volume 

hídrico ofertado, através das mudanças observadas em dados de Sensoriamento 

Remoto.  

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Microbacia. Índices Espectrais, Impacto. 

 

Introdução  

 
Os princípios norteadores do direito ambiental em suma, servem a 

necessidade da preservação dos recursos naturais para as gerações futuras, 

mesmo quando se referem a exploração dos mesmos. Com o processo de 

crescimento populacional constante, é cada vez mais complexo assegurar um 

desenvolvimento econômico e ambiental que atendas as necessidades e não 
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prejudique o meio e os ecossistemas, o que entra em contradição com a 

capacidade do próprio planeta renovar suas fontes energéticas. 

Palmas está localizada no centro do País as margens do grande Lago da 

Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, que, apesar de contar com um grande 

volume de água, chegando aproximadamente a 5,19 bilhões de m3 no período de 

cheia, não abastece nenhuma das cidades em sua volta. Palmas por exemplo capta 

água para abastecimento urbano da sub-bacia hidrográfica do Taquaruçu Grande 

e abastece grande parte da capital (SEMARH, 2015).  

Desse modo, traduzir informações de impactos em dados que facilitem a 

tomada de decisões é de extrema valia, importante para a comunidade científica e 

geral. A fim de contribuir com a sociedade atual e garantir os recursos as futuras 

gerações, responder a pergunta (A avaliação dos impactos gerados na área 

hidrográfica por meio de índices espectrais subsidiaria a compreensão das 

alterações ao longo dos anos no comportamento hídrico da região, 

possibilitando a tomada de decisões para uma gestão, preservação, proteção 

e manutenção dos corpos hídricos?), pode de forma mais superficial facilitar os 

trabalhos de monitoramento da qualidade e do comportamento ambiental das 

bacias hidrográficas, ou em uma escala mais profunda a validação do método 

utilizando-se de índices espectrais que avaliem a capacidade hídrica de uma 

microbacia e seu volume, significa uma ferramenta capaz de agilizar a tomada de 

decisões em casos de impactos severos em áreas consideradas importantes como 

as áreas de nascentes e córregos.  

 

Metodologia 

 
A área do estudo está localizada no município de Palmas Tocantins nas 

dependências e proximidades do Campus II do Centro Universitário Católica do 

Tocantins as margens da TO-050. Na área estão presentem dois pequenos 

córregos que se encontram e aumentam de volume desaguando ao final do 

Ribeirão Taquaruçu Grande. como mostra o mapa a seguir: 
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Fig. 1 – Mapa da área de estudo, apresentando o curso hídrico, os pontos de coletas de 

amostras de água, a hidrografia do Ribeirão Taquaruçu Grande e a localização do Campus 

II, nas coordenadas: Lat. 10°17'1.68"S e Long. 48°17'29.10"O. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo Autor. 

 

Dados prévios ao cálculo dos índices espectrais da vegetação foram 

coletados a fim de validar as informações obtidas nos mapas gerados. Foram 

coletados os dados de focos de incêndio através do banco de dados de focos de 

incêndios do INPE, disponíveis no sítio: 

http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/ na área da bacia e nas proximidades. 

Os pontos foram convertidos em shapefille e em seguida devidamente 

processados. Foram levantados também, dados meteorológicos da estação 

automática de Palmas como os níveis de precipitação na área da bacia no período 

estudado, temperatura máxima, mínima, direção do vento, evapotranspiração. 

Todas disponíveis no sítio: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas, com o 

objetivo de identificar os períodos de menor ocorrência de chuvas e as máximas 

temperaturas validando possíveis informações encontradas nos índices. 

Foram realizadas coletas em três diferentes pontos da microbacia, os 

resultados mostram a qualidade em que se encontra as águas dos córregos. Os 
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parâmetros físicos, químicos e microbiológicos seguiram rigorosos padrões de 

análise, sendo todo avaliados com base no método APHA 2005. 

Para a análise do comportamento da vegetação e também da água na região 

foram calculados o Índice de Área Foliar, (IAF), Normalized Vegetation Index, 

(NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index, (SAVI), Enhanced Vegetation Index, (EVI), 

Normalized Diference Watter Index, (NDWI) e o Clorophyl Vegetation index, (CVI). 

As imagens da área foram adquiridas através do sítio: 

https://earthexplorer.usgs.gov/, do Serviço de Levantamento Geológico dos 

Estados Unidos (USGS), coletadas todas ao fim do período chuvas entre os meses 

de maio e junho e no período de estiagem da área, entre os meses agosto e 

outubro, evitando a cobertura de nuvens preferencialmente. 

As imagens utilizadas no cálculo dos índices espectrais foram adquiridas já 

com a calibração radiométrica dos seus valores, tendo sido convertidos os valores 

de seus pixels de números digitais (ND) para grandezas de radiância espectral no 

topo da atmosfera (TOA), uma vez que se tratando da comparação de índices 

espectrais da superfície de diferentes datas, são necessárias as correções dos 

efeitos atmosféricos nas imagens. (SONG et al., 2001). 

Os índices foram calculados de acordo com as fórmulas dos respectivos 

índices encontradas na literatura. Os resultados foram comparados entre si, 

possibilitando uma interpretação visual do comportamento da vegetação na área 

da microbacia. Para o processamento digital das imagens foi usado o SIG ArcGIS 

10.3, na qual a ferramenta Map Algebra > Raster Calculator foi usada para o cálculo 

das equações propostas para cada índice.  

 

Tab 1. Tabela das bandas utilizadas nos cálculos dos índices espectrais calculados, o 

pesquisador que desenvolveu o índice e a fórmula utilizada no SIG ArcGis 10.3. 

ÍNDICE BANDAS FÓRMULA GERAL BIBLIOGRAFIA FÓRMULA DO SIG 

IAF SAVI 𝐼𝐴𝐹 = (− 𝑙𝑛
0,69 − 𝑆𝐴𝑉𝐼

0,59
) ∕ 0,91 

Hunt et al., 2011 

Float(-Ln(0.69 - SAVI / 

(0.59))) / (0.91) 

NDVI 3-4 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅𝑛𝑖𝑟 − 𝑅𝑟

(𝑅𝑛𝑖𝑟 + 𝑅𝑟)
 

Rouse et al., 1974; 

Tucker, 1979 

Float( "B4.TIF" - "B3.TIF" ) / 

Float( "B4.TIF" + "B3.TIF" ) 
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Fonte: Produzido pelo Autor. 

 

Os cálculos resultaram em imagens raster que mostraram o comportamento 

da vegetação, os rasters por sua vez, foram reclassificados através da ferramenta 

Reclassfy em quatro classes diferentes, de acordo com a presença ou não de 

vegetação na área. Em seguida o resultado por ser quantificado mostrando o 

tamanho da área de cada classe do raster. Os resultados numéricos foram 

transformados em gráficos a fim de facilitar a compreensão dos resultados. 

 

Resultados e Discussão  

 A avaliação dos dados de precipitação do período chuvoso dos respectivos 

anos, obtidos através do portal do INMET, possibilitaram a observação do 

comportamento das chuvas durante o período estudado. Os dados mostraram os 

meses com maior índice de pluviosidade e os meses com menor quantidade de 

chuva na área. Os dados obtidos apresentaram uma linha de tendência exponencial 

negativa, o que mostra um cenário de diminuição da quantidade de chuva durante 

o período analisado. Dentre os anos com a menor precipitação estão os anos de 

2005, 2008, 2012, 2013 e do ano de 2015 a 2017, ambos abaixo da linha de 

tendência, o que pode ser entendido como um desequilíbrio no regime de chuvas, 

mas que para ser melhor interpretado. 

  

SAVI 3-4 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
𝑅𝑛𝑖𝑟 − 𝑅𝑟

(𝑅𝑛𝑖𝑟 + 𝑅𝑟 + 𝐿)
∗ (1 ∗ 𝐿) 

 Huete, 1988 

Float( "B4.TIF" - "B3.TIF" )/ 

Float( "B4.TIF" + "B3.TIF" 

+0.5)*(1+0.5) 

EVI 1-3-4 

𝐸𝑉𝐼 = 2,5
𝑅𝑛𝑖𝑟 − 𝑅𝑟

(𝑅𝑛𝑖𝑟 + 6 ∗ 𝑅𝑟 − 7,5 ∗ 𝑅𝑏 + 1)
 

Huete et al., 2002 

Float (2.5 * (( "B4.TIF" -  

"B3.TIF" ) / Float ( 1 + 

"B4.TIF" ) + (6 * "B3.TIF" ) -  

(7.5 * "B1.TIF" ))) 

NDWI 2-4 𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑅𝑔 − 𝑅𝑛𝑖𝑟

(𝑅𝑔 + 𝑅𝑛𝑖𝑟)
 

Gitelson et al., 2001 

Float( "B4.TIF" - "B2.TIF" ) / 

Float( "B4.TIF" + "B2.TIF" ) 

CVI 2-3-4 𝐶𝑉𝐼 =
𝑅𝑟

(𝑅𝑔^²)
 

Vincini et al., 2008 

Float( "B4.TIF" * ( "B3.TIF" 

/ "B2.TIF" ^ 2)) 
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Os índices espectrais são cálculos matemáticos realizados com bandas 

específicas de imagens de satélites, formulados com base no objeto de estudo. Os 

resultados do cálculo é uma outra imagem com valores que representam a 

vegetação na superfície em diferentes intensidades, de acordo com a presença e 

a interação com a água. (FONTANA, BERLKTO e BERGAMASCHI, 1998). 

O satélite Lansat 7-ETM possui 8 bandas espectrais, abrangendo uma faixa 

do espectro entre 0,441µm até 0,896 µm. A banda 5 corresponde a faixa do 

vermelho e as bandas 6 e 7 ao infravermelho próximo. A vegetação de modo geral 

apresenta grande resposta nas faixas do vermelho e do infravermelho, chegando a 

90% a variação da resposta espectral da vegetação nas respectivas bandas. 

(ROSA, 2003). 

 

Fig. 5 – Índice SAVI da área da microbacia no período de seca. Designação de bandas 

Landsat 7-ETM: Banda 3 = 0,631 - 692 µm; Banda 4 = 0,772 - 898 µm. L = 0.5. Bandas 

com correção atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo Autor. 

 

Os resultados apontam para uma diminuição da área com alta e média 

atividade fotossintetizante enquanto as classes com baixa atividade e a própria 

ausência de fotossíntese, que corresponde as áreas com pastagem seca, e as 

áreas com infraestrutura urbana aumentam.  
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Os resultados dos demais índices em geral apontam a mesma variação no 

comportamento da vegetação e da presença de água na área da microbacia, o que 

diretamente indica uma diminuição no volume hídrico disponível para as plantas da 

área, indicando um proccesso de alteração na dinâmica hídrica da região. 

 

Fig. 6 – Gráfico com a quantificação em m² da variação de áreas com boa vegetação e 

de áreas com aumento de infraestrutura. Comparação entre os anos de 2005 e 2018 

mostrando uma tendência de diminuição da área com boa atividade vegetal e aumento 

na área com presença de infraestrutura na microbacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo Autor 

 

Conclusões 

Á área da microbacia e em especial o pequeno córrego na área do Campus 

têm sofrido diversos processos de degradação que tem levado a impactos como o 

assoreamento do córrego e a diminuição da vegetação riparia. Nesse contexto, é 

possível concluir que a avaliação dos impactos gerados na área hidrográfica por 

meio de índices espectrais é capaz de fundamentar interpretações visuais dos 

impactos sofridos pela vegetação, enquanto que os valores da quantificação 

subsidiam a compreensão das alterações do volume de água na bacia ao longo de 

escalas espaço temporais possibilitando a tomada de decisões para uma gestão, 

preservação, proteção e manutenção dos corpos hídricos. Sendo a metodologia 
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ferramenta do sensoriamento remoto a validação das informações obtidas pelos 

índices devem vir com a utilização de demais metodologias de análise e fontes de 

dados externos, seja com amostras coletadas em campos ou através de bancos de 

dados confiáveis.  
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A tecnologia no uso do cotidiano: a influência nos hábitos de 

estudantes universitários 

 
Amanda Costa Mendes183 

Flavio Augustus da Mota Pacheco184 
 

 
Resumo 

A tecnologia é algo que sempre esteve presente na vida do ser humano, desde a 
descoberta do fogo. Ela sempre está em constante evolução tecnológica e essa 
evolução trouxe consigo uma significante melhora em diversas áreas da vida do 
homem, com ênfase na educação. Diante do estudo o presente trabalho tem como 
objetivo principal descrever a influência da tecnologia nos hábitos de Estudantes 
universitários. Para alcanças o objetivo o trabalho foi desenvolvido pelo método 
quantitativo, com caráter descritivo por se tratar de uma pesquisa que descreve a 
alteração nos hábitos dos estudantes universitários com o uso da tecnologia. Além 
disso, é denominada como metodologia de pesquisa bibliográfica por ter sido 
desenvolvida utilizando materiais publicados em artigos, monografias e sítios. 
Pode-se afirmar que resultados obtidos na pesquisa foram satisfatórios, apesar de 
observar que os estudantes universitários que participaram da pesquisa já 
nasceram na geração Y e Z, onde a internet e suas tecnologias já faziam parte do 
seu cotidiano, a tecnologia continua influenciando em seus hábitos, pois a 
tecnologia sempre está evoluindo e trazendo consigo novos hábitos.  
Palavras-chave: Marketing de relacionamento. Advocacia. Comunicação. 

  

Introdução 

A tecnologia é algo que sempre esteve presente na vida do ser humano, e 

sua evolução é constante, desde a descoberta do fogo até aparelhos ultra 

inteligentes, que auxiliam as pessoas em praticamente todos seus afazeres diárias. 

Exemplo dessa tecnologia são aparelho tipo o Liftware aparece como uma 

tecnologia que estabiliza o tremor das mãos, ajudando pacientes com Mal de 

Parkinson.(GRUPO CROMA, 2019) 

 A tecnologia tem o poder tanto de ajudar quanto de atrapalhar a vida do ser 

humano, engana-se quem pensa que o uso excessivo causa apenas perca da 

produtividade das pessoas, ela usada em excesso causa dependência, depressão, 

baixa auto-estima, estresse e ansiedade, de acordo um estudo divulgado pelo ATC 

Institute, 2018. Mas usando-a com cautela ela é uma excelente ferramenta.  
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A evolução tecnológica trouxe consigo uma significante melhora em diversas 

áreas da vida do homem, com ênfase na educação, tem tido impactado positivo. 

“Tal fato ocorre devido à facilidade de obter informações com maior rapidez, o que 

aprimora e evolui o aprendizado de forma bastante inovadora.” (SIMULARE, 2017). 

O cotidiano do estudantes universitário vem mudando significantemente com 

o uso da tecnologia inserido em suas atividades acadêmicas. A nova geração de 

acadêmicos, conhecidos como geração Y tem mais facilidade com os diversos 

meios tecnológicos, pois eles já nasceram conectados as mídias digitais. O estudo 

tem como objetivo Descrever a influência da tecnologia nos hábitos de Estudantes 

universitários. 

 

Material e Métodos 

A presente pesquisa foi realizada no período de agosto de 2018 a julho de 

2019, como objetivo de apresentar as mudanças dos hábitos de Estudantes 

universitários com a influência da tecnologia.      

 Para atingir o seu objetivo o trabalho foi composto pelo método quantitativo 

que segundo Prodanov (2013, p. 70) é fundamental para analisar, compreender e 

classificar processos dinâmicos interpessoais, apresentando contribuições no 

processo de mudança comportamentais dos indivíduos.    

 Por se tratar de uma pesquisa que descreve a alteração nos hábitos dos 

estudantes universitários com o uso da tecnologia, a mesma se caracteriza como 

descritiva por visar o estabelecer relação entre os variáveis presentes no contexto 

da pesquisa. (PRODANOV, 2013).      

 Por se tratar de uma pesquisa que foi desenvolvida utilizando materiais 

publicados em artigos, monografias e sítios, é denominada como metodologia de 

pesquisa bibliográfica, que para Cervo, Bervian e Da Silva (2006) tem como 

finalidade encontrar respostas para o problema de pesquisa na literatura existente 

e pode ser realizada independente ou como parte de uma pesquisa descritiva. 

A pesquisa ocorreu entre estudantes universitários nas cidades de Palmas 

e Porto Nacional, ambas no estado do Tocantins, em universidades públicas e 

privadas. A coleta de dados ocorreu por intermédio de um questionário por ser um 

instrumento que segundo Amaro, Póvoa e Macedo (2005) visa recolher 
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informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo 

da população em estudo. 

O questionário foi totalmente online, utilizando a ferramenta Google docs, os 

mesmos foram enviados aos estudantes por meio de redes sociais, totalizando 110 

participantes. 

 

Resultados 

Após a conclusão do questionário e sua aplicação pudemos notar que 

apesar dos atuais estudantes universitários fazerem parte das gerações Y e Z, 

conhecida como era digital e também como geração internet, observa-se eu ainda 

existe significativas mudanças em seus cotidianos acadêmicos. Em si o 

questionário foi respondido por 110 acadêmicos de diversas instituições de ensino 

superior, entre elas públicas e privadas. A maioria dos questionados foram 

mulheres com percentual de 71,8%, já os homes atenderem apenas 28,2 %, entre 

idades que vai de 16 anos a 40 anos. A grande maioria dos acadêmicos se encontra 

da metade do curso para o final.  Diante da pesquisa realizada nota-se que os 

acadêmicos da geração Y e Z ficam cada vez mais conectados as mídias digitais, 

em uma das perguntas que compunha o questionário era se eles possuíam redes 

sócias, na qual 99,1% entrevistados responderam que sim. Atualmente redes 

sócias são utilizadas por eles para diversos afazeres, entre eles fazer networking, 

interagir com amigos, para trabalhar, se manter informado das notícias e se 

comunicar com entes queridos, alem de atividades acadêmicas. 

O modo com que se utilizar as tecnologias vem mudando com o decorrer do 

tempo e apesar da maioria dos estudantes universitários se encaixarem na geração 

Y e Z que já nasceram inseridos num mundo onde as ferramentas tecnológicas já 

era algo comum no dia a dia da sociedade, mesmo assim ela influencias no 

cotidianos dos seus usuários dia após dia.      

 Como tudo, a evolução tecnológica, além de trazer mudanças significativas 

consigo inserida para a comunidade como um todo, vale a pena ressaltar que para 

os estudantes acadêmicos a sua inserção nas instituições de ensino possibilitou 

diversas melhorias e facilidades para eles.       

 O uso das ferramentas tecnológicas possibilita que os acadêmicos possam 

estudar os conteúdos ministrados em aula em qualquer lugar, mos meios de 
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notbooks, tabletes, smartfones entre outros aparelhos que os proporciona tal 

comodidade.           

 Além de a tecnologia auxiliar os estudantes que cursam faculdades pelo 

meio convencional, o modo presencial a tecnologia ajuda ainda mais os estudantes 

que não tem a possibilidade de cursar essa modalidade de faculdade, fazendo por 

sua vez cursos tele presenciais ou até mesmo online.      

  A tecnologia tem a capacidade de auxiliar em diversas áreas da 

sociedade como todos, porém o mau uso pode acarretar em diversos problemas, 

por isso deve-se saber dosar o seu uso 

 

Conclusão 

O objetivo deste trabalho foi descrever a influência da tecnologia nos hábitos 

dos estudantes universitários, nota se que para os acadêmicos universitários não 

houve mudanças significativas, pois os mesmos fazem parte da geração que 

nasceram em meio a uma cultura digital já imposta pela época.    

 É nítido que houve mudanças tecnológicas de uma ou duas décadas para 

cá, porém essa geração de estudantes universitários não as vivenciaram, pois já 

nasceram inseridos num mundo com diversas tecnologias introduzidas nas 

atividades acadêmicas, exemplo disso são os aparatos tecnológicos utilizados 

durantes as aulas, portais onde os acadêmicos podem se comunicar com seus 

professores, entre outras ferramentas utilizadas para o auxílio a aprendizagem.   

 Com base nas informações coletadas no questionário aplicado observou-se 

que o cotidiano dos estudantes universitários vem sendo adaptado as novas formas 

de estudos por meio de mídias digitais, como pode observar nos resultados a 

grande maioria dos questionados utilizam smartfones, tabletes, notebooks para 

desenvolver suas atividades acadêmicas, até mesmos para se comunicar com o 

mundo.      É valido destacar que há diferentes jeitos de inteirar com as 

formas de adquirir conhecimento e para o acadêmico universitário busca 

informações tanto em livros físicos, como em livros digitais implica uma nova forma 

de aprendizado que amplia as possibilidades de uso das ferramentas para que 

desenvolva sua capacidade de se comunicar por meio da tecnologia.   

Contudo pode se observar que os estudantes universitários que participaram da 

pesquisa já nasceram na geração Y e Z, onde a internet e suas tecnologias já 
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faziam parte do seu cotidiano, a tecnologia continua influenciando em seus hábitos, 

pois a tecnologia sempre está evoluindo e trazendo consigo novos hábitos 
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Utilização de carvão ativado para remoção de flúor da água 

subterrânea 

 

Amanda Maria Gomes de Souza185 

Diana Lopes da Silva186 

 

Resumo 

No caso das fontes naturais, a presença de fluorita, promove a liberação de flúor 
ao ambiente secundário, nesse caso nas águas subterrâneas. Então, a companhia 
de saneamento instalou um poço tubular profundo naquele munícipio para atender 
a demanda de água potável. No entanto, a grande concentração de flúor nas águas 
subterrâneas, por origem natural, impede a utilização desse recurso hídrico de boa 
qualidade. A técnica de desfluoretação da água por adsorção vem sendo 
amplamente estudada demonstrando resultados positivos, sendo que o adsorvato 
mais utilizado nas pesquisas é carvão ativado granular comercial. O presente 
trabalho teve como objetivo testar dois tipos de carvão ativado com o intuito de 
remover fluoretos da água subterrânea, provenientes de um poço tubular profundo 
da cidade de Tocantínia - TO. Devido a pesquisa constatou-se a eficiência do 
carvão ativado de origem animal, sobre o de babaçu para adsorção de flúor, 
comparou-se a adsorção de flúor para diferentes dosagens, granulometrias e tempo 
de contato entre o adsorvente e o adsorvato. A fluorita que é um mineral instável 
sob diversas condições de intemperismo, promovendo a liberação de flúor ao 
ambiente secundário em regiões ricas. 

Palavras-Chave: Flúor, carvão, potabilidade e qualidade. 

Introdução  

De acordo com Meile (2015), poços profundos têm sido escavados 

atualmente no intuito de captação de águas aptas para consumo, e esse fator deve-

se a crescente demanda por água potável associada à escassez de águas 

superficiais em qualidade quantidade suficientes. Neste contexto, para que a água 

esteja apta para o abastecimento público, deve-se atender o que está preconizado 

pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) sobre a qualidade da 
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água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, mediante alguns 

parâmetros, tais como o flúor.  

O crescimento populacional urbano, inevitavelmente, vem atrelado à 

demanda por recursos hídricos e medidas de saneamento. A cidade de Tocantínia-

TO não se difere desse contexto, necessitando de água potável em quantidade e 

qualidade que deverá ser distribuída à população. Por essa razão, a companhia de 

saneamento instalou um poço tubular profundo naquele munícipio para atender a 

demanda de água potável pelos seus habitantes. No entanto, a grande 

concentração de flúor nas águas subterrâneas, por origem natural, impede a 

utilização desse recurso hídrico de boa qualidade. 

 

Materiais e Métodos   

O carvão ativado animal que foi utilizado nos testes possui granulometria 

Tyler mesh, 20x50, fabricado e fornecido pela empresa Bonechar carvão ativado 

do Brasil Ltda. Localizada em Maringá - PR. O carvão ativado de babaçu foi 

produzido à partir do epicarpo do coco babaçu e é produzido e comercializado pela 

Tobasa Bioindustrial de Babaçu Ltda. Foram utilizados adsorventes com 

granulometria de 1,18 a 2,36 mm e 0,25 a 0,60 mm e em pó. 

Para o experimento I, foi testado em diversas dosagens com a solução 

SPADNS, para a determinação de fluoreto em água em um intervalo de 0 à 1,4 

mg/L por espectrofotometria na região do visível. É baseado na reação entre o 

ânion  fluoreto e uma laca de corante-zircônio.  O fluoreto reage com a laca de 

corante provocando sua dissociação formando um complexo incolor do ânion 

hexafluorozirconato(IV) (ZrF62-). Desta maneira a determinação do fluoreto é feita 

pela medida do grau de descoloração da solução contendo o corante (SPADNS). 

Por ser a medida realizada espectrofotometricamente a presença de cor ou 

turbidez nas amostras são interferentes e precisam ser removidas antes das 

análises. Cloro livre também interfere e deve ser eliminado por redução com 

solução de arsenito de sódio.  

Foram preparados padrões de fluoreto no intervalo de 0 à 1,4 mg/L por 

diluição do padrão de 1000 mg/L com água. Para 50 mL dos padrões adicionado 

10 mL da solução de SPADNS e misturado bem. Feito um branco com 50 mL de 

água destilada e 10 mL da solução de SPADNS. Ajustado o espectrofotômetro para 
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570 nm e ajustado o zero de absorbância com água destilada. Determinando a  

absorbância dos padrões e do branco de fluoreto.  Foi feita uma plotagem da 

concentração dos padrões versus as absorbâncias medidas e determinou a 

equação de curva de calibração. Software de planilha como o Excel:  

Figura 1 – Curva de calibração 

 

Fonte: Produzido pelas autoras 

 

A absorbância diminuiu linerarmente com o aumento da concentração 

de fluoreto. 

Para o experimento II, o preparo da solução estoque de 1% (10mg.L-1) foi 

realizado a partir da pesagem de 100g do carvão adicionado a 500 mL de água 

destilada, sob agitação manual. Foi utilizado o carvão ativado granular e em pó. Os 

ensaios de adsorção em leito fixo utilizando o carvão ativado granular foram 

realizados em um filtro caseiro, composto por Erleynmeyer e Funil, Becker com os 

carvões, além da utilização do Almofariz e Pistilo. Foram feitos quatro filtros, para 

testar a filtragem do carvão animal e vegetal na água do poço coletado e com a 

água da solução de estoque. Os parâmetros Físico-químico e Microbiológicos 

foram analisados de acordo com a metodologia proposta no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater - APHA (2005), conforme demonstrado 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Metodologia para parâmetros físico-químico 

y = -0,0701x + 0,8042
R² = 0,9943

0,690

0,710

0,730

0,750

0,770

0,790

0,810

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Curva Padrão
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Linear (Absorbância)
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Fonte: Apha (2005) 

 

Resultado e Discussão  

As vantagens de forma geral de cada processo estão ligadas à sua 

eficiência, associada às questões econômicas (baixo custo) e ambientais (pouca 

ou nenhuma produção de resíduos). O processo de adsorção, por exemplo, tem 

sido a técnica mais empregada mundialmente, principalmente por já dispor de 

materiais adsorventes comerciais, como o carvão ativado. 

Tabela 2: Resultados. 

  

(1) LQ: Limites mínimo de quantificação do método;  

(2) VMP - Valores máximos permitidos para consumo humano, recomendados pela Portaria de 

Consolidação (PRC) nº5/2017 do Ministério da Saúde. 

A desfluoração, defluoretação ou desfluoretação é um processo utilizado no 

cotidiano para a remoção de elevadas concentrações de fluoretos na água 

(Conceição et al., 2013). Diante das atuais tecnologias para a desfluoretação das 

águas, destaca-se o processo de adsorção fazendo uso de diversos materiais 

adsorventes.  

A desfluoretação das águas por meio do processo de adsorção com carvão 

ativado tem sido estudada extensivamente, pois em alguns mananciais apontam 

grandes concentrações de fluoretos acima dos limites de normalidade 
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estabelecidos pela legislação ambiental, tornando-se um potencial contaminante, 

acarretando graves problemas de saúde (Silveira et al., 2015). relata que 

teoricamente o processo de adsorção acontece em três fase, sendo: I- a 

transferência dos íons de fluoretos presentes na fase líquida até a superfície 

externa do adsorvente; II- adsorção dos íons na superfície do adsorvente, e III- após 

a adsorção os íons de fluoretos hipoteticamente fazem troca com os elementos 

internos estruturais do adsorvente ou os íons são transferidos para dentro dos 

materiais porosos (difusão interna). 

 

Conclusão  

Verificou-se a retenção do íon fluoreto nos carvões utilizados não foram 

satisfatórios, porém o carvão ativado animal foi o que apresentou melhor resultado 

e o que mais se aproximou do parâmetro permitido para consumo humano. Se 

fosse utilizado mais de uma filtragem o resultado teria sido melhor. 

O carvão é obtido por meio da calcinação ou destilação seca de ossos de 

animais. São impuros, densos e porosos. O carvão vegetal, que é obtido por meio 

da combustão incompleta da madeira ao se controlar a entrada de ar é um bom 

combustível porque, além de ser barato e abundante, é também renovável. Vários 

métodos de remoção de F- da água já foram estudados e analisados, no entanto, 

a escolha pela melhor técnica depende dos aspectos físicos, químicos, 

econômicos, sociais e ambientais.  

Portanto, de acordo com os resultados deste projeto o carvão de origem 

animal foi o mais satisfatório, porém para o meio ambiente utilizar o carvão ativado 

vegetal seria o mais adequado, só que utilizando métodos mais precisos, com a 

intenção de não só o consumo humano, mas também a melhoria do meio ambiente. 
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Resumo 

A partir do desenvolvimento de cimento, de aditivos químicos e de minerais surgiu 
o conceito de concretos especiais, como o concreto de alto desempenho (CAD), 
caracterizado pela sua excelente trabalhabilidade e alta resistência. Em busca por 
novos aglomerantes, foi encontrado no município de Monte Santo – TO um solo 
que possui um perfil arenoso composto por alto teor de sílica e de quartzo, sendo 
aproximadamente 74% de dióxido de silício (SiO2) e o quartzo com 
aproximadamente 99% do mesmo. Com base nisto, o presente trabalho objetivou 
analisar o CAD produzido com a sílica encontrada no município de Monte Santo – 
TO, usando a metodologia de planejamentos experimentos fatoriais 22 composto 
por ponto central com triplicatas avaliando como variáveis independentes: o teor de 
substituição do cimento pela sílica, e a porcentagem de aditivo químico inseridos 
nas dosagens. Após a realização dos ensaios e análises dos resultados onde 
podemos concluir que o traço T1 foi o mais resistente a compressão axial e o 
material estudado, sílica encontrada no município de Monte Santo –TO tem 
características sustentáveis.  

Palavras-chave: Concreto de alto desempenho (CAD). Sílica. Planejamento 
fatorial. Aditivos. Construção civil. 

 

Introdução 

Desde o seu surgimento até o início da década de 1980, o concreto 

convencional permaneceu sendo uma mistura de aglomerante, agregados e água, 
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sem maiores inovações que alteraram de forma significativa seu desempenho 

frente a algumas propriedades, como massa específica, resistências mecânicas, 

conforto termoacústico e propriedades relacionadas à durabilidade do concreto.  

A partir do desenvolvimento do cimento, de aditivos químicos e de minerais, 

surgiu o conceito de concretos especiais, como o concreto de alto desempenho 

(CAD), caracterizado por sua excelente trabalhabilidade e alta resistência. O CAD 

é um concreto que vêm sendo bastante estudado e empregado em diversos países, 

como Estados Unidos, França, Emirados Árabes, Malásia, entre outros. Atribui-se 

o desenvolvimento desta tecnologia com a utilização de dois materiais na dosagem 

dos concretos: as adições minerais e os aditivos superplastificantes (AITCIN,1995).  

A construção civil se preocupa cada vez mais com a durabilidade e 

resistência de estruturas, para que possam sofrer o mínimo de reparos possíveis, 

dessa forma deve-se estar em constante evolução para que se busque através das 

pesquisas materiais que proporcionem um bom comportamento mecânico.  

De acordo com a norma da ABNT NBR 15.575-1 (2013) a vida útil do projeto 

deve ser igual ou superior a 50 anos para estruturas de concreto, desta forma se 

pensam em concretos que resistem aos altos esforços mecânicos para a 

construção de pontes, prédios com muitos pavimentos, usinas hidrelétricas, etc. 

Segundo Neville (1997), o uso da sílica ativa mostra que devido ao seu efeito 

microfiler e pozolânico resulta em mudanças consideráveis na microestrutura e nas 

propriedades macroscópicas do concreto. Este efeito microfiler permite que a 

mesma preencha os vazios existentes não ocupados pelo cimento. Assim, 

permitindo que o concreto resista a maiores esforços mecânicos e tenha uma maior 

durabilidade.  

De acordo com os motivos explanados e os benefícios que a sílica pode 

trazer para a construção civil e para um conjunto diversos de setores, é que esse 

trabalho fundamentou-se na busca e na necessidade de pesquisar e analisar o seu 

desempenho como um aglomerante alternativo na produção de CAD, realizando a 

comparação da resistência do concreto adicionado com diferentes proporções de 

sílica, por meio de análises estatísticas.  

 

Metodologia 
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Foi utilizado a metodologia do planejamento de experimento fatorial 22 com 

triplicatas genuínas do ponto central resultando em 7 traços de concreto. Além 

desses, foi dosado um traço padrão de concreto com material convencional para 

50 MPa aos 14 dias de cura úmida por imersão para servir de referência do estudo. 

As variáveis do estudo foram: x1 - a substituição parcial do cimento por sílica, e x2 

- a adição de aditivo superplastificante, como é apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Planejamento fatorial 22 com triplicatas genuínas do ponto central 

 

Fonte: Autores, 2019 

Foram realizados no laboratório de materiais os ensaios de caracterização 

dos agregados graúdos e miúdos para servir de parâmetros no método de dosagem 

dos traços estudados de acordo com as normativas ABNT NBR 7211:2009  

(Determinação da composição granulométrica), ABNT NBR 7211:2005 (Módulo de 

Finura), ABNT e NBR 9776:1987 E NBR 7251:1982 (Determinação da massa 

específica e unitária dos agregados). 

De posse dos resultados de caracterização dos materiais foi realizado um 

estudo de dosagem pelo método American Concrete Institute (ACI) 211.1-91 para 

determinação de um traço de referência T0 e com base nesse, outros 7 traços (T1 

ao T7) foram desenvolvidos, foi realizada a produção do traços já realizada a 

dosagem do concreto e caracterização de toda a sílica, onde foram desenvolvidos 
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no Laboratório de Materiais e Estruturas do Centro Universitário Católica do 

Tocantins seguindo todas as normativas vigentes.  

Ao completar a idade de 14 dias de cura úmida, foi feita a retificação da 

superfície dos corpos de prova. Esta operação foi executada pelo retificador manual 

de corpos de prova I – 3064-A da marca CONTENCO. A retificação deve ser feita 

de tal forma que se garanta a integridade estrutural das camadas adjacentes à 

camada removida, e proporcione uma superfície lisa e livre de ondulações e 

abaulamentos. Depois de retificados os corpos de prova, foram realizados os 

ensaios de compressão axial na prensa hidráulica manual com indicador digital da 

marca FORTEST com capacidade máxima de 100 toneladas, de acordo com a NBR 

5739 (ABNT, 2007). 

 

Resultados e Discussão  

Gráfico 1 – Superfície de resposta da resistência a compressão axial aos 14 dias 

de cura úmida por imersão em MPa do modelo estimado do Planejamento Fatorial 

22 com triplicatas genuínas do ponto central 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa pode-se verificar que o traço de maior 

resistência com 50,12 MPa foi o traço T1 que em sua dosagem teve a substituição 

parcial do cimento pela variável x1 (sílica) em 10% e a adição de 1,5% da variável 

x2 (aditivo superplastificante). Por oposto o traço com a menor resistência a 

Fonte: Autores, 2019. 
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compressão axial com 32,63 MPa foi o traço T4 que em sua dosagem teve a 

substituição parcial do cimento pela variável x1 (sílica) em 20% e a adição de 2% 

da variável x2 (aditivo superplastificante). Vale enfatizar que o T1 dentro do 

planejamento fatorial foi o traço que foi planejado com o menor nível das variáveis, 

e o T4 com o maior nível das variáveis.     

De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que o ponto ótimo está ao redor de 

50 MPa quando x1 se aproxima de -1 (10%) e x2 de -1 (1,5%). O melhor resultado 

para a faixa dos teores apresentados na superfície de resposta de 10% de x1 e 

1,5% de x2 pode ser explicado devido a possível contribuição do efeito microffiler 

por parte da sílica por ser muito fina e ainda pelo fato de a menor quantidade de 

aditivo ter sido suficiente para ajudar a água a hidratar o cimento, uma vez que a 

maior quantidade de aditivo pode fazer com que a quantidade de água fique acima 

do necessário para hidratar a mistura e dessa forma deixa o material mais poroso 

e menos resistente justificando também os menores valores de resistência quando 

a variável x2 se aproxima de 1 (2,0%).       

   

Conclusão  

A partir da análise dos resultados do trabalho bibliográfico e experimental 

desta pesquisa, da qual deriva o presente texto, pode-se concluir que o efeito de 

X1 ao passar do menor nível para o maior nível reduz a resistência em 

aproximadamente 11 MPa. E o efeito de X2 ao passar do menor nível para o maior 

nível reduz a resistência em aproximadamente 7 MPa.   

Considerando que até a idade de 14 dias as amostras atingissem 80% da 

resistência mínima característica (fck) de 50 MPa, somente os traços T0, T1, T2, 

T7 atingiram a média da resistência esperada definida pelo fck. Isso pode ser 

explicado pela quantidade de cimento, ou seja, os traços T3 e T4 tem menor 

quantidade de cimento, visto que a substituição foi de 20%. Os traços T1 e T2 foram 

produzidos com uma substituição de 10% do cimento, e os traços T5 a T7 com 15% 

de substituição do cimento, sendo que a média dos traços do ponto central também 

está dentro dos 80%.  Outro ponto a complementar é que a idade de rompimento 

aos 14 dias de cura é relativamente baixa, pois a atividade pozolânica geralmente 

mostra-se com mais intensidade em idades avançadas a partir dos 28 dias.  
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O traço T1 foi o que apresentou melhor resultado de resistência à 

compressão axial com 50,12 MPa, com teores da variável x1 de 10% e x2 de 1,5%, 

sendo um CAD com característica sustentável, visto que o solo é um resíduo natural 

excluindo qualquer processo com fornos elétricos de fusão do tipo arco-voltaico que 

geram a produção de gases poluentes conforme levantado na problemática.  
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Óleos e Graxas Extraídos como Resíduos de Caixas de Gordura, 

Visando Conversão em Biodiesel  

 

Taiane Pereira da Silva191 

Angélica Pedrico192 

Maria Carolina Ferreira Gomes193 
 

Resumo 

Em restaurantes é comum a utilização da caixa retentora de gordura, no entanto 
quando essas caixas ficam cheias surge a necessidade de efetuar a limpeza das 
caixas, e o descarte da gordura muitas vezes é efetuado de forma inadequada o 
que constitui um problema ambiental, uma alternativa para reverter essa 
problemática seria a conversão de materiais retirados da caixa de gordura em 
biodiesel. De acordo com os resultados obtidos esse resíduo poderia ser 
aproveitado para a produção de biodiesel, visto que além de constituírem uma 
matéria prima disponível para a produção de biodiesel, a sua retirada do meio 
ambiente pode ser uma estratégia ambientalmente sustentável e adequada. 

Palavras-Chave: desenvolvimento sustentável, produção de biodiesel, tratamento 
sanitário.   

 

Introdução 

Efluentes com altas taxa de óleos e gorduras, gerados por restaurantes e 

outros estabelecimentos, requer pré-tratamento, isso para que os componentes dos 

resíduos não tenham contato direto com a tubulação da rede de esgoto. Quando 

não ocorre tratamento ou é descartado de maneira inadequada os resíduos se 

acumulam dentro das tubulações, dificultando a passagem de água pluvial podendo 

causar extravasamento de água na rede de esgoto, mau cheiro e o seu 

entupimento. 

Diante disso, a reciclagem de produtos agroindustriais vem chamando a 

atenção, não simplesmente porque os resíduos representam matérias-primas de 

baixo custo, mas principalmente por amenizar os efeitos da degradação ambiental 
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decorrente de atividades humanas. A conversão de materiais retirados da caixa de 

gordura em biodiesel, por exemplo, é uma solução. 

O objetivo desse estudo é caracterizar e avaliar os paramentos físico-

químicos dos óleos e graxas extraídos como resíduos e caixa de gordura de 

estabelecimento comercial do setor alimentício no município de Palmas-TO, 

visando conversão em biodiesel. 

Metodologia 
 

Procedimento de coleta das amostras 

 

Foram coletados aproximadamente 2 litros de efluente na caixa coletora de 

gordura pertencente a um restaurante de médio porte localizado na cidade de 

Palmas no Tocantins. O efluente coletado foi armazenado em recipiente plástico e 

transportado para o laboratório de Saneamento do Centro Universitário Católica do 

Tocantins. 

Figura 1- Caixa retentora de gordura do restaurante 

 

Fonte: Arquivo dos autores 

Ensaios de bancada 

 

Foram feitas 8 análises em laboratório, sendo elas Índice de Acidez, Óleos 

e Graxas, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico, Sólidos Totais, Sólidos 

Fixos, Sólidos Voláteis e Temperatura. A temperatura foi aferida por termômetro de 

bancada. O índice de acidez foi realizado conforme o Método Oficial Ca 5 a- 40 

(AOCS, 2003). A quantidade de óleos e graxas foi determinada pelo método de 
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extração por solvente. A quantidade de oxigênio dissolvido e o potencial 

hidrogeniônico foi determinado de forma direta utilizando-se o oxímetro e o 

phmetro. Os resultados foram analisados por intermédio da estatística descritivas 

e confrontados com a literatura científica. 

Figura 2- Processos de medição A) índice de acidez. B) potencial hidrogeniônico. 
C) extração de óleos e graxas 

 

Fonte: Arquivo dos autores 

Resultado e Discussão 

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos por análises físicas e químicas 

do efluente coletado na caixa retentora de gordura do restaurante. 

Tabela 1: Parâmetros analisados 

VARIÁVEIS  UNIDADE  RESULTADOS 

Acidez % 1,60 

Óleos e Graxas mg/L 1,484 

Oxigênio Dissolvido mg/L 2,17 

Potencial Hidrogeniônico (pH) - 4,92 

Sólidos totais mg/L 1546 

Sólidos fixos mg/L 708 

Sólidos voláteis mg/L 838 

A B C 
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Temperatura °C 28,2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Acidez 

 

Acidez elevada pode inviabilizar o uso destes resíduos como matéria prima 

para a produção de biodiesel em relações de alcoolise com catalisadores básicos, 

pois segundo Oliveira (2014) a transesterificação alcalina exige que o óleo vegetal 

seja isento de umidade e com baixo teor de acidez (ácidos graxos livres não 

podendo exceder 1%). Isto devido à alta capacidade da base em reagir com os 

ácidos graxos livre, formando sabão, o que dificulta a separação e purificação do 

biodiesel. 

Óleos e Graxas 

 

A quantidade de material lipídico na caixa de gordura estudada é muito baixa 

quando se compara com estudos feitos por Oliveira et. al. (2014) que analisou a 

escuma da caixa de gordura da Indústria de Alimentos, Restaurante Universitário, 

Lodo de Tanques e Fossas Sépticas - LTFS e Estação de tratamento de esgoto e 

obteve os seguintes valores para óleos e graxas 868095 mg/L, 620765 mg/L, 96315 

mg/L e 34256 mg/L respectivamente. 

Oxigênio dissolvido 

 

Segundo Jordão; Pessoa, (2005) a aeração na caixa de gordura, com taxa de 

aplicação de ar de 4,2m³ ar m³, permite maior quebra das moléculas de gordura e 

pouca escuma flotada, no entanto há oxidação da gordura, haja vista a menos 

concentração de óleos e graxas no efluente. Ou seja, a oxidação minimiza os 

valores de óleos e graxas e causa digestão aeróbia do lodo, reduzindo o volume do 

mesmo. 

Potencial hidrogeniônico 
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O resultado encontrado é semelhante aos estudos de alguns autores que 

também encontram pH baixo. Oliveira (2012) encontrou para três caixas e gordura, 

pH 4,2 para a escuma da caixa de gordura industrial, 4,79 para escuma da caixa 

de gordura do Restaurante Universitário e 5,71 para escumada caixa de gordura 

de Estação de Tratamento de Esgoto. Veiga (2003) estudando caixa de restaurante 

industrial encontrou pH médio de 4,0 e Semionato et al. (2005), também avaliando 

caixa de gordura de estação de tratamento encontraram para a escuma valores 

médio de pH de 5,7. 

Sólidos totais, fixos e voláteis 

 

Sólidos totais indicam o teor de umidade de cada resíduo, nesse estudo foi 

encontrado 1546mg/L no efluente retirado da caixa de gordura. Esse valor é 

próximo ao estudo feito por Junqueira et al. (2014) que avaliou os sólidos totais do 

efluente coletado na caixa de gordura de um restaurante, o valor foi de 1489 mg/L. 

A diferença é significativa quando se compara com o valor dos sólidos totais obtidos 

por pesquisa feita por Oliveira et. al. (2014), que também avaliou o efluente coletado 

na caixa de gordura de um restaurante, o resultado é de 666808 mg/L. 

Temperatura 

 

Segundo Halalsheh et al. (2005) maiores valores de temperatura da água 

residuária pode influenciar nas condições de sedimentabilidade dos sólidos e na 

flotação dos óleos e graxas, devido à redução da viscosidade no líquido. Esse fato 

pode ser confirmado pela presença de escuma rica em gordura flotada. Os 

pesquisadores Meyssami e Kasaeian (2005) encontraram pouco efeito de 

temperatura sobre o processo de flotação por ar induzido no aparelho Jar Test em 

condições de temperatura 10,20,30 e 40°C. 

Conclusão 
 

Apesar do teor de óleos e graxas apresentarem baixo nível, esse resíduo 

poderia ser aproveitado para a produção de biodiesel, visto que além de 

constituírem uma matéria prima disponível para a produção de biodiesel, a sua 
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retirada do meio ambiente pode ser vista como estratégia ambientalmente 

sustentável e adequada. 
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O Perfil Empreendedor: Um Estudo Sobre Os Empresários De Indústrias Na 
Cidade De Palmas-TO  

 
 

Jholitay Rodrigues Fonseca194 

 Flavio Augustus da Mota Pacheco195 
 

 
Resumo 
A pesquisa propõe compreender as características que englobam o perfil 
empreendedor. Considerado pela economia regional contribuinte ativo para o 
crescimento econômico, várias Instituições de ensino, órgãos não governamentais 
e políticas públicas, dedicam esforços para entender o comportamento das 
características que dão origem ao indivíduo que empreende. Pensando explorar 
e contribuir para o universo do empreendedorismo, surgiu o objetivo de avaliar 
mais de 50 empreendedores de indústrias na cidade de Palmas – TO e através 
de análises compreender o que ainda hoje se questiona sobre o perfil 
empreendedor.  Afinal, nascemos ou não seres empreendedores? É possível 
desenvolver características desse perfil ou são consideradas inata ao ser 
humano? Para conseguir esse objetivo, criou-se um questionário com 45 
perguntas de múltipla escolha e foi utilizado a pesquisa quantitativa para o estudo 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Crescimento. Características 
  

Introdução 

A pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2016 mostra os 

benefícios envolvendo sociedade e empreendedorismo. Os dados demostram que 

a intenção da população brasileira é positiva quanto a ideia de empreender e 

possuem maior potencial para essa categoria. Porém, há diversos fatores que 

podem influir tanto de forma positiva como negativa.  

Cita-se como os principais fatores ambientais favoráveis, o 

empreendedorismo e a abertura de mercado, as reduzidas barreiras à entrada de 

novas empresas com 51,6% e 40,6% de citações na devida ordem, a capacidade 

empreendedora com 41,9% de citações; e programas governamentais que 

favorecem o empreendedorismo 24,7% de citações. Os principais fatores 

limitantes citados foram Políticas Governamentais com 77,4%, Apoio financeiro e 

educação/capacitação ambos com 31,2 % de citações.  
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No quesito inovação, palavra chave do empreendedorismo, o Brasil 

apresenta índice de apenas 20,4% valor baixo se comparado com o índice de 

países como China e Índia com percentual de 76,9% e 62,9% respectivamente. 

Esse índice pode ser reflexo dos investimentos em desenvolvimento no país. O 

Brasil possui percentual de 4% em tecnologia, logo, os empreendedores iniciais 

do Brasil estão em desvantagem na competitividade global e, portanto, utilizam 

tecnologias já tidas como obsoletas. Este problema poderia ser minimizado se 

houvesse maiores investimentos em ciência, tecnologia, inovações e 

comunicações. 

Segundo o site Guia Industrial do Tocantins, apenas 26,88% realizaram 

inovação no último ano e 73,12% não realizaram atividades inovadoras dentro das 

empresas. Na cidade de palmas contabiliza-se 625 indústrias sendo destas, 72% 

empresas de micro porte e 2% de grande porte gerando 18. 827 empregos formais 

na capital do Tocantins.    

Acredita-se ser pertinente tanto para o universo do empreendedorismo como 

para o cientifico, assim como, para a sociedade seja ela da cidade de Palmas ou 

em outro lugar do Brasil, conhecer mais sobre as habilidades empreendedoras que 

capacitam a construção de sistemas inovadores e benéficos a população. 

Considerando que grande parte das empresas do estado são indústrias de pequeno 

porte com ampla oportunidade para o crescimento 

 

Material e métodos 

Para qualificar e classificar o estudo de pesquisa tomou-se a estrutura 

proposta por Vergara (2010), que propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e 

quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi abordagem descritiva. Na 

concepção de Vergara (2010) “a pesquisa descritiva, expõe caraterísticas de 

determinada população ou determinado fenômeno, podendo estabelecer 

correlações entre as variáveis e definir sua natureza” (VERGARA, 2010, p. 42). 

Em especifico, a pesquisa desenvolveu-se junto aos micro e pequenos 

empresários da indústria na cidade de Palmas-TO. A escolha é influenciada pela 

contribuição em divulgar o perfil inovador por parte desses empresários, 

exatamente pela pouca idade da Capital e sua característica de expansão. O 

questionário foi aplicado inloco em mais de 50 empresários em diferentes 



 

 

5
0
0

 

seguimentos como alimentício, têxtil, movelaria entre outros, em setores que 

fomentam o comercio de industrias na capital do Tocantins no período 

compreendido entre 09/01/2019 a 02/02/2019 na cidade de Palmas. Segundo 

Para Suraman (1991), um questionário é tão somente um conjunto de questões 

feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. 

Utilizando o conceito de Para Suraman as variáveis de qualificação foram 

levantadas por meio de itens formulados em escala tipo Likert de 5 (cinco) sendo, 

5 (sempre), 4 (A maioria das vezes), 3 (Algumas vezes), 2 (Raramente) e 1 

(nunca). 

 

Resultados 

As cinco primeiras perguntas, objetivavam conhecer variáveis 

sócio/demográficas dos entrevistados como, idade, escolaridade, estado civil 

etc.  A pesquisa mostrou com a primeira pergunta que a faixa etária 

predominante no item idade para o trabalhador que empreende está entre 31 a 

40 anos, totalizando 48% dos entrevistados. A pergunta resgata os motivos de 

tornar-se empreendedor. A opção de maior destaque foi “possibilidade de 

melhores ganhos” com 52%. Em muitas literaturas sobre o assunto tem-se a 

necessidade de realização como uma das três características básicas do espirito 

empreendedor. Chiavenato (2012) por exemplo, diz ter o empreendedor, uma 

elevada necessidade de realização em relação à população em geral. 

(CHIAVENATO, P.12, 2012).  Ainda sobre a perspectiva de Chiavenato (2012) 

ele considera possuir três características básicas aquele que empreende ou 

deseja empreender, são estas Necessidade de realização, Disposição para 

assumir riscos e Autoconfiança. Baseado na segunda característica, 65% 

disseram sempre gostar de desafios e novas oportunidades. Esse interesse por 

desafios torna-se importante ao criar um novo projeto, elaborar novos produtos, 

abrir filiais entre outros.  

Existem ferramentas como o Canvas Bussines Model, criado pelo alemão 

Alexander Osterwalder que converge em uma execução mais segura os desafios 

do mundo dos negócios. Todos os seres humanos nascem com um equipamento 

biológico, cujo a capacidade para se desenvolver depende de vários fatores 

como os cuidados de higiene, saúde e a estimulação adequada (Del Prette, p. 
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18, 1999). Daniel Goleman expõe que o sucesso dos profissionais está além de 

um QI (Quociente de Inteligência) elevado, pois ambientes fora da sala de aula 

exigem também habilidades sociais ou inteligência emocional como é mais 

conhecido.   

O estudo mostra 48% dos entrevistados são extremamente confiantes em 

suas metas de realização, ou seja, aplicam a automotivação em favor de uma meta 

a alcançar. Logo a confiança assim como outras características podem estar 

relacionadas com as experiências ao longo da vida ou com a percepção da 

necessidade de estimular habilidades com finalidade de se desenvolver.  

 

Conclusão 

 

O objetivo desse estudo é explorar a personalidade empreendedora dos 

empresários de industrias na cidade de Palmas, com a intenção de desenhar um 

perfil de habilidades que estimule e facilite a compreensão. Compreendendo então 

a importância de conhecer as habilidades que envolvem o indivíduo que 

empreende destaca-se os três pilares de Idalberto Chiavenato, necessidade de 

realização, disponibilidade para assumir riscos e confiança. São estas, 

características fundamentais para aqueles que desejam tornar-se 

empreendedores de sucesso 
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Projeto de Desenvolvimento de um Aplicativo para Comunicação 
e Ensino de LIBRAS 

 

 
Athos Alencar de Almeida 196 
Stéphany Moraes Martins197 

Frederico Pires Pinto2 

Pablo Regis Andrade2 
Eliete da Costa Ribeiro1 

 

Resumo 

O presente projeto tem como finalidade desenvolver uma aplicação voltada para a 
Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, auxiliando pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala e o público em geral que deseja conhecer os termos técnicos 
nessa linguagem. 
 
Palavras-chave: Software. Acessibilidade. Conhecimento. 

 

Introdução 

A cada dia a tecnologia está mais presente na vida das pessoas. Segundo a 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (Estadão, 2017), em abril de 2017 o Brasil 

contava com 198 milhões de smartfones e a previsão é de que nos próximos dois 

anos é que o país tenha 236 milhões desses celulares inteligentes. 

Esses dados dizem respeito apenas aos smartfones, mas ainda existem 

outros dispositivos móveis, como: tablets, smart TV’s e outros eletrônicos 

inteligentes que oferecem uma experiência interativa e inovadora aos usuários. 

Esses hardwares têm possibilitado às pessoas a obterem informações de 

forma mais rápida, encurtando distâncias da comunicação e levando conhecimento 

a lugares de difícil acesso a educação, assim, aproximando e auxiliando as pessoas 

em suas atividades cotidianas. Um exemplo disso são os números divulgados pela 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) apontando 
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que em 2016, a internet estava presente em 63,9% das casas, sendo que em 94,8% 

dos acessos foram feitos a partir de um celular. 

Essa quantidade maior de acesso tem atraído os mais variados públicos, 

inclusive os portadores de deficiência. Os dispositivos inteligentes são preparados 

com recursos e funcionalidades que auxiliam a utilização por essa população que 

possui algum tipo de limitação. Existem softwares que podem fazer a leitura do 

conteúdo, criar interfaces que seja possível utilizar o aparelho com uma única mão 

entre outros recursos que facilitam a inclusão dessas pessoas nesse universo. 

Entre essa população estão as pessoas com deficiência auditiva. O IBGE 

(BRASIL, 2016) estima que cerca de 9,7 milhões de brasileiros, aproximadamente 

5,1% da população, encontra-se nessa situação. Alguns desses cidadãos fazem 

uso de um conjunto de códigos e símbolos chamados de LIBRAS (Língua Brasileira 

de Sinais) que começou a ser considerada uma forma de expressão a partir de 

2002, através da sanção da lei nº 10.436. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC, 2017) existem políticas de ensino 

de LIBRAS em algumas instituições como no caso do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), órgão vinculado ao MEC e com sede no Rio de 

Janeiro. As universidades também trabalham em cursos e disciplinas que 

proporcionam o aprendizado dessa língua, um exemplo é a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) que entre 2006 e 2009 já havia certificado 5.128 

profissionais. Entretanto esses cursos têm sido direcionados aos profissionais ou 

pessoas que irão ter contato com os deficientes, o restante da população fica sem 

saber como lidar com algumas situações quando se deparam com essas pessoas. 

O presente projeto tem como o principal objetivo construir um aplicativo que 

auxilie a comunidade na popularização e conhecimento da língua brasileira de 

sinais. O aplicativo funcionará como um “dicionário” das principais palavras do 

alfabeto LIBRAS e poderá ser utilizado como mais um elemento didático para 

ensinar a população em geral. 

 

Metodologia 

 Para auxiliar no levantamento de requisitos e ideias para a aplicação, foram 

observados alguns aplicativos de LIBRAS na loja da Google (Google Play). 
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 Com base em uma observação técnica desses aplicativos, foi visto que não 

havia um consenso entre as definições de termos técnicos. A partir daí, foi visto 

uma necessidade de integrar e reunir esses termos em um único local e iniciado o 

processo de modelagem do aplicativo. 

 O aplicativo que veio a ser chamado de DicLIBRAS, teve seu 

desenvolvimento inicial dado por um protótipo de telas. 

 Durante esse processo, foi levado em consideração a observação feita 

anteriormente aos aplicativos, assim como todo o conhecimento adquirido na 

matéria “Interface Homem – Máquina” ofertada no curso se Sistemas de Informação 

da Católica do Tocantins. 

 O protótipo foi validado por todos os integrantes do projeto, e com essa 

validação, foram feitas diversas modificações de projeto, assim como definido o 

modelo estrutural final das telas. Com o auxílio de um designer, foram definidas as 

paletas de cores e a identidade visual das telas. 

 Com todos os protótipos de tela e identidade visual definidos, foi dado início 

no desenvolvimento desse aplicativo. Foi utilizado o software “Android Studio” e as 

ferramentas de banco de dados e armazenamento do serviço “Firebase” para a 

codificação, utilizando práticas escaláveis que facilitará na manutenção e adição de 

novos conteúdos no futuro. 

 Com o auxílio do Professor Me. Pablo Regis Andrade e da intérprete Eliete 

da Costa Ribeiro, foram desenvolvidos os materiais didáticos em forma de vídeo 

como base de dados inicial para o aplicativo. 

 

Resultados e discussão 

 Durante o período de confecção de protótipos, a ajuda externa dos 

voluntários foi de extrema ajuda, já que esse processo demanda de uma ampla 

visão de como o aplicativo será no futuro e suas funções. Os protótipos tinham 

como objetivo ajudar as etapas futuras, reduzindo o tempo e auxiliando a 

visualização do produto final, Figura I, Figura II, Figura III, Figura IV. 

 Foram encontradas dificuldades na fase de desenvolvimento e codificação, 

principalmente quando se tratava de buscar e implementar as melhores práticas de 

programação para realizar o aplicativo. Elas foram sanadas com a ajuda de 

consultas à páginas web voltavas a esse assunto. 
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 Foi necessário construir oito classes para desenvolver o aplicativo, cada uma 

desempenhando um papel específico dentro do aplicativo. Essas classes são onde 

ficam a maioria dos códigos de programação desenvolvidos. 

 Para facilitar a manutenção e a inserção de novos termos e cursos, o projeto 

conta com uma integração com os sistemas Firebase, que atualiza 

automaticamente no aplicativo qualquer incremento ou exclusão de dados feitos 

nesse sistema. 

 

 

 

Figura 3: Tela de boas vindas.

 

Figura 4: Tela principal da aplicação. local 
onde serão listados todos os termos 
disponíveis.
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Conclusão 

Em um momento onde a tecnologia está cada vez mais presente e onde se 

busca ter mais a acessibilidade para pessoas com deficiência, o DicLIBRAS chega 

para proporcionar um meio de integração entre a Linguagem Brasileira de Sinais e 

o meio acadêmico. O aplicativo estará disponível na biblioteca de aplicativos 

Google Play para dispositivos com o sistema Android. Futuramente será possível 

encontrá-lo nessa plataforma com uma busca pelo termo DicLIBRAS. 

Houve vários momentos de dificuldades durante o trabalho, mas foi o 

aprendizado proporcionado por esses momentos que possibilitaram a criação 

desse aplicativo. Ainda há muito o que melhorar, logo, o aplicativo continuará a ser 

desenvolvido para atingir essas melhorias.  

Como melhorias, podemos citar a inclusão de materiais didáticos em forma 

de vídeos, a adição de novas categorias e termos, um botão de compartilhamento 

e a possibilidade de manter salvo ou não os dados no aplicativo. 
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Projeto e Desenvolvimento de um Simulador 3D para 

Treinamento e Condução de Motocicletas 

 

Mario Francisco Ponce Júnior 198 

Silvano Maneck Malfatti199 

 

Resumo 

Em análise ao processo de habilitação na categoria “A”, que condiz a veículos de 
duas ou três rodas, foi entendido que há limitações nos procedimentos adotados 
pelos centros de formações de condutores, que, de acordo com a lei n. 9.503/1997, 
do código de trânsito brasileiro as aulas práticas acontecem em ambientes 
fechados e controlados, assim, não representando com fidelidade as situações 
enfrentadas pelos motociclistas durante o trânsito nas ruas. Em seguida, os gastos 
em combustíveis e instrutores são consideráveis. Então foi verificada a 
necessidade da produção deste trabalho, o projeto aborda o tema realidade virtual, 
devido ao uso fundamental em simuladores de três dimensões e apresenta a 
elaboração de um jogo com o intuito de treinar futuros condutores de motocicletas. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual. Tecnologia. Condutores e trânsito. 

Introdução 

Na década de 60, a realidade virtual teve sua origem devido ao projeto de 

tese de doutorado do engenheiro americano Ivan Sutherland (Pyfer, 2017) que 

criou o primeiro capacete de realidade virtual. Uma evolução tecnológica para 

poucos, devido ao valor elevado em elaboração e execução, a quantidade de 

processamento exorbitante era um dos impedimentos para fazer a tecnologia 

elevar. Na década de 90 ganhou forças graças aos avanços tecnológicos e 

reduções dos valores de equipamentos, garantindo condições para a execução de 

gráficos interativos em tempo real.  

Em benefício do desenvolvimento tecnológico veio a economia para setores 

de treinamentos, através do uso de simuladores baseados em realidade virtual que 

podem simular diferentes situações, em comprimento de suas configurações.  
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Em 2015 um projeto de lei PL 3245/2015, foi apresentado pelo Deputado 

Ronaldo Fonseca, que: "Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para 

dispor sobre a habilitação para conduzir veículos motorizados de duas rodas". É 

proposta a subdivisão da categoria ‘A’ em três subcategorias, compatíveis com a 

capacidade do motor dos veículos de duas rodas. (Brasil, 2015) 

I. Categoria A – condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem 

carro lateral, abrangendo as seguintes Subcategorias:  

a. A1 – para veículos de até 300cc (trezentos centímetros cúbicos de 

cilindrada);  

b. A2 – para veículos de até 700cc (quatrocentos centímetros cúbicos de 

cilindrada);  

c. A3 – para todos os veículos definidos no caput, sem restrição de 

cilindrada. 

Pretende-se o acesso gradual a cada subcategoria, delimitado pela 

experiência de um ano na subcategoria inferior, sem o cometimento de certas 

infrações e por exames com patamar de dificuldade crescente. Atualmente este 

projeto de lei encontra-se arquivado.  

Presentemente, existem séries de limitações para obtenção da carteira de 

habilitação do tipo “A”, destinada exclusivamente para condução de motocicletas. 

O primeiro problema é no procedimento utilizado nas aulas práticas, ocorrem em 

locais limitados e não condiz com a realidade do ambiente urbano diariamente. 

Outra questão é que para realizar esses treinamentos é preciso custear 

combustíveis e instrutores.  

Com base nessas limitações o presente projeto visa levar ao futuro condutor 

um pouco da condução de uma motocicleta em um cenário urbano dentro de um 

ambiente controlado e assim gerar mais conforto para iniciar as aulas práticas.  

 

Metodologia 

Para a realização do projeto foi fundamental a utilização do motor gráfico 

denominado EnCIMA (Engine for Collaborative and Imersive Multimedia 

Applications) desenvolvido especialmente para facilitar a implementação de 

aplicações de Realidade Virtual Colaborativa. Dentre as principais características 
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do EnCIMA estão o suporte a diversos dispositivos especiais de interação com o 

usuário como luva de dados, Phantom, rastreadores de posição, mouse 3D e 

joystick com force feedback, além de comunicação via rede e um conjunto básico 

de recursos gráficos, com suporte a estereoscópica, que permitem a 

implementação de aplicações com um grau maior de realismo. (MALFATTI, 2009) 

 Incluindo um motor gráfico para renderizar gráficos em 2D ou 3D, motor de 

física para detectar colisões e fazer animações, além de suporte para sons, 

inteligência artificial, gerenciamento de arquivos, programação, entre outros. 

Dentre as principais vantagens da utilização de motores gráficos pode-se 

considerar o reaproveitamento de código e o rápido desenvolvimento das 

aplicações. Devido ao sucesso da utilização dos motores gráficos para o 

desenvolvimento de jogos, muitas destas ferramentas também passaram a ser 

empregadas no desenvolvimento de aplicações de RV. (BURDEA, 2003) 

Na primeira etapa, que pode ser referenciada com a Figura I (A), 

visualizando parte da elaboração dos modelos de artes gráficas para serem 

relacionados com a programação posteriormente. Construídos no programa Adobe 

Illustrator CC 2017 de propriedade do Adobe Systems Incorporated, que tem o 

potencial de disponibilizar para o usuário a possibilidade de elaboração de projetos 

gráficos complexos em uma interface completa e profissional. (Adobe) 

Figura I: Principais softwares utilizados no desenvolvimento. 

Esta figura mostra todos os softwares que foram utilizados na elaboração 
do simulador. A) Sprites do painel da motocicleta. B) Modelo tridimensional 
da cidade representada no simulador. C) Motocicleta de 600 cilindradas. 
D) Parte do código que realiza o desenho dos sprites na tela.  
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Na segunda etapa, Figura I (B e C), mostra a modelagem do ambiente em 

3D. As modelagens tridimensionais foram criadas em um software nominado 3DS 

Max pertencendo a empresa estadunidense Autodesk, Inc. Este programa permite 

moldar imagens e animações em 3D. (Autodesk). Utilizado neste trabalho para 

elaborar a cidade e as motos e todos os elementos tridimensionais que se 

encontram no simulador. 

Na terceira e última etapa, Figura I (D), foi necessário o uso de uma IDE 

Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, 

um software que relacionam todos os elementos e possibilita a programação da 

lógica nos objetos. Utilizando uma IDE da empresa Mircrosoft, conhecido como 

Visual C++ 2010, uma ferramenta similar a um editor de texto, permite que o usuário 

digite o código de uma determinada linguagem de programação para, então, ser 

compilado em linguagem de computador. (Impcta, 2017). É nesta etapa que o uso 

do motor gráfico EnCIMA é essencial, este motor gráfico consegue realizar 

renderizações gráficas em 2D e 3D projetando tudo no monitor do usuário em 

tempo real, nele ainda é possível fazer animações dos elementos gráficos, 

implementações de sons, iluminações entre outras funções. (MALFATTI, 2009) 

Todo o conteúdo do simulador desenvolvido até o momento da elaboração 

deste resumo expandido se encontra armazenado em um repositório no GitHub, 

que pode ser acessado publicamente por este link: 

https://github.com/mariojrponce/Motorcycle-Simulator 

 

Resultados e discussão 

 HUD abreviação de Heads-Up, que é “qualquer elemento gráfico exibido na 

tela para transmitir informação ao jogador”. (Costa, 2014) Neste projeto foram 

criados 12 HUD’s nos moldes propostos. 

 Ao iniciar o game, a primeira tela intuitiva que aparece é o Menu Principal, 

Figura II (A), possibilitando o usuário escolher entre cinco opções: Play – Iniciar o 

simulador; Config. – Configurações do simulador, seleção da moto; Ajuda – Avisos 

que auxiliam na jogatina; Sobre – Informações sobre o intuído deste projeto; Sair – 

Encerra a execução do simulador. 

https://github.com/mariojrponce/Motorcycle-Simulator
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Configurações, Figura II (B), o jogador seleciona a moto desejada e cada 

modelo terá uma cilindrada diferente. A cilindrada escolhida afetará a velocidade 

de aceleração da moto no jogo.  

Na tela de ajuda Figura II (C), é possível visualizar instruções de como 

movimentar a moto. Utilizando as setas do teclado a motocicleta se movimenta para 

frente, lados e deslocando-se para trás.  

Tela Sobre Figura II (D), mostra ao usuário informações sobre o projeto com a 

seguinte descrição: “Este simulador foi desenvolvido por alunos do curso de 

Sistemas de Informação, em um projeto de Iniciação Científica da Faculdade 

Católica do Tocantins. O objetivo deste jogo é a utilização da tecnologia de 

Realidade Virtual para o treinamento de motociclistas. Permitido assim que os 

candidatos ao exame nacional de habilitação a categoria “A” tenham mais 

experiências antes de conduzir o veículo nas ruas”. 

 

Figura II: Telas principais para gerenciamento do simulador 

A) Menu principal. B) Tela de seleção da moto. C) Tela ajuda. D) Tela Sobre 
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Conclusão 

No desenvolvimento deste projeto, realizou-se a criação de um simulador em 

3D de motocicletas chamados Motorcycle Simulator destinado à motociclista 

iniciante que deseja ter a experiência de pilotar uma moto de alta cilindrada em 

avenidas e ruas urbanas. 

Os resultados alcançados estão na movimentação da motocicleta. Ao 

acelerar a moto é perceptível que a mesma tem um tempo para chegar à aceleração 

máxima, além da informação que consta no velocímetro, mostrando informações 

como quilometragem, aceleração por minuto, marchas atuais e combustível. Isso 

possibilita a relação com a realidade, criando uma experiência mais interativa com 

o jogador. 

Este é o propósito do simulador, levar o condutor a experimentar a realidade 

do trânsito em um ambiente virtual. 
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A vegetação na residência e sua contribuição na formação das 

crianças do ensino fundamental 

Allyne Barbosa Teixeira200 
Fernanda Brito Bandeira201 

 

Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo de apresentar oficinas, como ferramenta   
de educação ambiental e sustentabilidade em escolas de ensino fundamental, com 
ênfase na preservação e valorização da vegetação na escala da residência. A 
escolha do tema se justifica diante do aumento significativo da destruição de 
recursos naturais, o que pode interferir direta ou indiretamente na qualidade de vida 
da população. O projeto foi dividido em três tipos de oficinas, estas tiveram seu 
conteúdo desenvolvido conforme a idade dos alunos: 3° ano - Arte e vegetação, 6° 
ano - Função da vegetação e 9° ano - Tecnologia e paisagismo. Todas as oficinas 
foram pensadas de forma a terem um resultado efetivo, para isso foram utilizados 
meios atrativos para envolvimento e discussões, com atividades teóricas e práticas. 
Nesse sentido, o trabalho almejou contribuir através de seus estudos e resultados, 
como um exemplo que pode ser implantado em escolas públicas ou privadas, 
sendo um instrumento efetivo de educação ambiental e sustentabilidade, de forma 
produtiva e criativa, diretamente com as crianças. Por fim, a educação estimula a 
criança a assumir um papel de liderança, tornando-as futuros críticos, ambientais e 
sustentáveis, para que possam tomar as decisões mais cabíveis, com relação aos 
recursos naturais. 

Palavras-Chave: Educação ambiental. Paisagismo. Sustentabilidade. Oficinas.   

 

Introdução  

Com o crescimento acelerado da população e a crescente demanda por 

territórios, as áreas verdes antes inabitadas, que serviam de refúgio para várias 

espécies de plantas e animais, são retiradas para dar lugar a obras de infraestrutura 

e construção civil, sem a devida preocupação com o que havia anteriormente. 

Mesmo com o aumento de incentivos pela proteção dos recursos naturais, a 

natureza encontra-se ameaçada. As constantes expansões urbanas aumentam as 
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áreas pavimentadas da cidade, o que tem relação direta com a elevação da 

temperatura ambiente, pois há a diminuição da área vegetal. 

De acordo com Mascaró (2010) a vegetação tem inúmeras funções que 

possibilita uma melhora significativa no conforto do arranjo urbano. Essas 

atribuições fazem relação direta com o local, sendo percebido nitidamente em 

regiões de temperaturas elevadas. Essa técnica é a estratégia natural do meio 

ambiente, econômica e relativamente simples de executar e ainda hoje é rejeitada 

por muitos. Essa rejeição muitas vezes se dar por falta de conhecimento sobre os 

diferentes benefícios da vegetação no ambiente urbano. 

Para Jacobi (2003) os principais problemas ambientais vividos pela 

sociedade se deve à falta de informação. Essas informações podem ser adquiridas 

principalmente por meio da educação, este é um importante recurso que se pode 

investir com o objetivo de conscientizar. Segundo Medeiros et al. (2011), a 

educação ambiental é essencial em todos os níveis de escolaridade, principalmente 

no ensino fundamental, pois é mais fácil conscientizar uma criança do que um 

adulto.  

 A maioria dos adultos que hoje estão destruindo o meio ambiente, 

provavelmente tiveram contato direto com a vegetação em sua infância, talvez 

tenha faltado a conscientização do real significado e importância desse recurso 

natural.  O futuro do planeta depende da conscientização das novas gerações, essa 

que não utiliza mais com frequência os espaços verdes, que hoje são encontrados 

em sua maioria só em praças e parques.  

Visto que os recursos naturais são limitados, o uso responsável deve ser 

empregado com o intuito de preservá-los para as futuras gerações. Nesse sentido, 

o trabalho almejou contribuir através de seus estudos e resultados, como um 

exemplo que pode ser implantado em escolas públicas ou privadas, sendo um 

instrumento efetivo de educação ambiental e sustentabilidade, de forma produtiva 

e criativa, diretamente com as crianças.  

 Metodologia  
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A elaboração dos materiais e métodos para as palestras e oficinas foram 

divididas em três modalidades, sendo: 

● 3° ano: Arte e Vegetação;  

● 6° ano: Função da Vegetação; 

● 9° ano: Tecnologia e Paisagismo.  

Segue abaixo o cronograma do funcionamento das oficinas e os materiais 

utilizados.  

Oficina para o 3° ano: “Arte e Vegetação” 

1° Apresentação do que é vegetação e sua importância na residência.  

2° Mostrar por meio de maquete física o comparativo de uma casa com vegetação 

e outra sem e as suas diferenças bioclimáticas. 

3° Usar uma lanterna para demonstrar a trajetória solar na residência (maquete 

física) e como é gerado o desconforto térmico nos ambientes e possíveis soluções.  

4° Incentivar as crianças incluírem a maquete árvores e jardins e conduzir a 

percepção do quanto esses elementos podem mudar completamente a qualidade 

de vida dos moradores daquela residência.  

5° Segunda atividade prática cada criança recebe uma folha A4 onde terá que 

desenhar alguma experiência positiva em que a vegetação esteve presente e 

explicar para os alunos voluntários do projeto, seu desenho. O ouvir faz total 

diferença nessa atividade.  

7° Terceira atividade prática acontece fora da sala de aula. Em um ambiente 

sombreado, as crianças aprendem os passos para plantar uma muda árvore e seus 

respectivos cuidados, além de recapturar o que já foi abordado na sala de aula os 

alunos podem vivenciar a prática.  

8° Depois do plantio cada criança deve molhar um pouco a mudinha para se 

sentirem responsáveis pelo plantio, encerrando assim a oficina. Obs. Todas as 

oficinas se encerram do mesmo jeito.  

Materiais utilizados na oficina: Maquete das residências, lanterna, Folhas A4, 

Cavador, Kit de par de jardinagem, regador, muda e aditivos orgânicos.  

Oficina para o 6° ano: “Função da Vegetação” 
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1° Apresentação do que é vegetação, seus tipos e características no Brasil, dando 

ênfase na vegetação típica do estado, mostrando espécies e suas especificidades. 

Toda a apresentação é feita por meio de slide.   

2° Função da vegetação nas cidades com ênfase na residência.  

3° Atividade prática; a sala será dividida em grupos de 5 pessoas no máximo. 

4° Cada grupo receberá uma cartolina, pincéis e canetinhas para realização dessa 

atividade.  

5° Os grupos receberam uma folha em formato de aviso, curiosidades, função ou 

cuidado, contendo exemplos para essa atividade.  

6° Cada grupo fará um cartaz de acordo com seu tema e os exemplos recebidos. 

7° Depois que cada grupo tiver terminado seu cartaz, terão que apresentar 

brevemente o que foi feito para os colegas.  

8° A penúltima e a última atividade será ministrada fora da sala de aula. A primeira 

será feita com o termômetro digital infravermelho, primeiro é demonstrado seu 

funcionamento, depois será entregue para os alunos verem na prática a diferença 

de temperatura de materiais no sol e na sombra.   

9° A última atividade prática acontece em um ambiente sombreado, as crianças 

aprendem os passos para plantar uma muda árvore e seus respectivos cuidados, 

além de recapturar o que já foi abordado na sala de aula os alunos podem vivenciar 

a prática.  

10° Depois do plantio cada criança deve molhar um pouco a mudinha para se 

sentirem responsáveis pelo plantio, encerrando assim a oficina.  

Materiais utilizados na oficina: Vídeo projetor, cartolina, pincéis, Canetinhas, 

Termômetro, Cavador, kit de par de jardinagem, regador, muda e aditivos 

orgânicos.  

Oficina para o 9° ano: “Tecnologia e Paisagismo” 

1° Breve explicação de tecnologias que são utilizadas pelo mundo para suprir a 

necessidade da falta de vegetação, logo depois apresentar os vídeos das 

respectivas tecnologias.  

2° Apresentação do conceito de paisagismo e como utilizar esse recurso para 

beneficiar a residência.  
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3° Ainda por meio do vídeo projetor, mostrar casas com vegetação e como ela 

influencia a qualidade do ambiente.  

4° As próximas etapas do projeto são todas práticas, começando pela atividade em 

grupo de 5 pessoas, onde cada grupo receberá uma folha A3 contendo uma planta 

baixa de uma residência. Junto com a planta baixa é entregue um problema, onde 

terão que resolver por meio da vegetação, de acordo com o que foi estudado 

anteriormente.  

5° A penúltima e a última atividade será ministrada fora da sala de aula. A primeira 

será feita com o termômetro digital infravermelho, primeiro é demonstrado seu 

funcionamento, depois será entregue para os alunos verem na prática a diferença 

de temperatura de materiais no sol e na sombra.   

6° A última atividade prática acontece em um ambiente sombreado, as crianças 

aprendem os passos para plantar uma muda árvore e seus respectivos cuidados, 

além de recapturar o que já foi abordado na sala de aula os alunos podem vivenciar 

a prática.  

7° Depois do plantio cada criança deve molhar um pouco a mudinha para se 

sentirem responsáveis pelo plantio, encerrando assim a oficina. 

Materiais utilizados na oficina: Vídeo projetor, Planta baixa formato A3, Folha A4 

com o problema, pincéis, Canetinhas, Termômetro, Cavador, kit de par de 

jardinagem, regador, muda e aditivos orgânicos.  

Resultado e Discussão  

O uso de oficinas para desenvolver atividades que unem conteúdo teórico e 

prático é uma forma acessível de auxílio ao processo de aprendizado. Dessa forma, 

o projeto de extensão atingiu o esperado, os modelos de oficinas criados 

funcionaram, superando as expectativas. No decorrer das oficinas identificou-se a 

interação dos alunos com os assuntos abordados e sua preocupação como 

responsáveis pelo planeta, principalmente as crianças do 3° ano, sendo as turmas 

mais participativas. Segue abaixo figura de algumas das etapas realizadas no 

projeto.  
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Figura 1 – Etapas do projeto 

Fonte: Autoras, 2019. 

Conclusões 

 

Este projeto de extensão foi desenvolvido para aproximar a educação infantil 

das questões relacionadas a preservação da natureza, com foco na vegetação nas 

residências e seu papel como agente transformador do clima e da qualidade de 

vida. Como ferramenta de ensino, foi utilizado o recurso de oficinas, pois facilita a 

junção da teoria e da prática, facilitando a compreensão do assunto em questão. 

Nas oficinas foi discutido como a vegetação funciona no meio urbano e quais suas 

vantagens, levando em conta o espaço onde as crianças passam mais tempo, suas 

residências. Este projeto reforça que a educação ambiental tem o potencial de 

instigar a criança a entender seu papel na sociedade, na função de agente 

transformador e levar essa atitude inclusive para adultos, como seus pais, tendo 

assim o resultado esperado do projeto. Para muitos as crianças são o futuro do 

mundo, para outros elas são o que aprendem.  
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Experimentando Conceitos de Engenharia Civil  

 

Aline Lima Campos202 

 Dr. Antônio Rafael de Alves Souza Bosso203 

 

Resumo 

Tradicionalmente nas salas de aula o conhecimento é repassado aos alunos por 
meio de aulas “teóricas”, por mais que haja conteúdos expositivos para auxiliar na 
melhor compreensão do conteúdo (como por exemplo fotos, vídeos, etc), algumas 
vezes o tempo em sala de aula pode se tornar cansativo. Os parâmetros 
curriculares nacionais, orienta que professores busquem métodos didáticos 
inovadores para otimizar o conhecimento de seus alunos. Visando o melhor 
aproveitamento acadêmico do aluno, o projeto traz como proposta de metodologia 
de ensino o aluno como centro da aprendizagem, além das aulas comumente 
ministradas em sala de aula serão realizadas aulas práticas ministradas pelos 
próprios acadêmicos e docentes, esta pesquisa foi realizada com acadêmicos do 
curso de Engenharia Civil da UniCatólica e comunidade externa.  

Palavras-chave: Metodologia. Conhecimento. Didática.  

 

Introdução  

Segundo Bauman, a humanidade está subdividida em dois estágios: sólido 

e líquido. O primeiro, consiste no período pautado pela lógica onde os 

conhecimentos adquiridos darão suporte na resolução de problemas. Já o segundo 

estágio, líquido ou atual, tem como principal característica a fluidez e 

imprevisibilidade de acontecimentos. Considerando ambos períodos, o contexto 

atual está inserido no estágio liquido, a escola contemporânea e seus processos 

de aprendizagem devem proporcionar ao individuo preparo para lidar com diversas 

situações da vida real, uma vez que se tornam cada vez mais imprevisíveis.  

 Assim surge a preocupação em repensar as atividades práticas durante a 

formação de um profissional para o mercado de trabalho. Conforme os parâmetros 
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curriculares nacionais, o docente tem que buscar por métodos inovadores e 

didáticos, como trabalhos práticos, para melhor preparo do discente.  

 O objetivo deste projeto é estabelecer o conhecimento prático de conteúdos 

vistos em sala de aula, por meio de aulas práticas realizadas pelos próprios alunos. 

O projeto é voltado para alunos do ensino médio, ensino fundamental, discentes da 

própria instituição e toda comunidade que tenha interesse pelas atividades 

desenvolvidas. 

 No período de agosto do ano de 2018 a julho de 2019, realizou-se ensaios 

laboratórios de experimentos de física e de materiais com alunos do Colégio 

Marista, Colégio São Francisco, e oferecido curso prático das ferramentas do Excel 

úteis na profissão do Engenheiro para acadêmicos e sociedade externa. 

 

Metodologia 

 O método de ensino, do aluno como centro do processo de aprendizagem 

foi realizado através de atividades expositivas em laboratórios da própria instituição, 

sob orientação dos acadêmicos e quando necessário o docente. Em resumo as 

etapas para realização de cada atividade foram: 

Tabela 1- Resumo de etapas e descrição de atividades. 

Etapas Descrição 

Planejamento 

Elaboração do conteúdo programático da atividade a 

ser desenvolvida, bem como estimativa do público e 

recursos necessários. 

Divulgação 
Divulgação da atividade, datas de realização e 

inscrições para a atividade. 

Execução Realização da atividade na data prevista. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Resultados e Discussão 

 As atividades realizadas durante o período foram: 
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Tabela 2 - Resumo de atividades realizadas. 

Resumo de atividades: 

1- Aula prática de física com alunos do Colégio Marista; 

2- Aula prática de física e materiais de construção com alunos do Colégio 
São Francisco; 

3- Minicurso de dosagem de concreto; 

4- Curso prático de Excel aplicado à profissão de Engenharia Civil. 
Fonte: Autores, 2019. 

 

1- Aula prática de física com alunos do Colégio Marista 

 Foi realizada na data de 31 de agosto de 2018, onde estudantes do 1° ano 

do Ensino Médio do Colégio Marista realizaram experimentos no laboratório de 

Física da UniCatólica, sob supervisão do docente Antônio Rafael Alves de Souza 

Bosso. Durante a atividade foram realizados experimentos para fixar 

conhecimentos sobre os movimentos, uniforme e uniformemente variado, com 

auxilio de recursos como o aparelho trilho de ar. 

Imagem 1- Alunos do Colégio Marista e docente da instituição após realização da 

atividade prática. 

 

 

 

2- Aula prática de física com alunos do Colégio São Francisco 

 Foi realizada na data de 24 de abril de 2019, com estudantes do 3º ano do 

Ensino Médio do Centro Educacional São Francisco de Assis sob supervisão do 

professor Dr. Antônio Rafael Bosso e Me. Frederico Almeida. Os estudantes 
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realizaram experimentos de Física e tiveram aula sobre Materiais de Construção e 

Estruturas.  

 

 

Imagem 2- Estudantes do Colégio São Francisco no Laboratório de Materiais de 

Construção da UniCatólica. 

 

 

 

3- Minicurso de dosagem de concreto 

 O minicurso foi realizado pelos acadêmicos Mattheus de Morais Santos e 

Kelson Mourão da Costa do curso de Engenharia Civil, no laboratório de materiais 

de construção e em sala de aula, da região de Palmas -TO, durante o período de 

13 de Abril de 2018 a 28 de Maio de 2018. 

 Na atividade, foram desenvolvido um curso audiovisual e experimental de 

Dosagem de concreto pelo método IPT, os participantes desenvolveram cálculo e 

dosagem de três traços de concreto com proporções diferentes, e posteriormente 

a realização de ensaios, sendo estes de abatimento (ensaio de tronco de cone) e 

resistência à compressão. No final do curso foi demonstrado todo o procedimento 

para o cálculo e obtenção das padiolas, que são de fundamental importância 

quando o concreto de uma obra é produzido no canteiro de obras.  

 

Imagem 3 - Pesagem de insumos para fabricação de corpos de prova. 
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Imagem 4 - Rompimento de amostras fabricadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Curso prático de Excel aplicado à profissão de Engenharia Civil 

 O curso foi ministrado pelo aluno Peterson Dias dos Santos, acadêmico do 

curso de Engenharia Civil, realizado em duas etapas. No dia 27 de abril de 2019 foi 

realizado um nivelamento com os participantes do curso, onde foram apresentadas 

todas opções e ferramentas do programa, demonstração de cálculos básicos, 

fórmulas, entre outros. Posteriormente realizou-se levantamento de materiais para 

o exemplo de uma construção pequena, construção do gráfico para orçamento e 

pesquisa de preços de insumos e materiais conforme o Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 

 No dia 04 de maio de 2019, segunda etapa do curso, uma vez que os 

participantes já estavam aptos a desenvolver operações básicas no programa, foi 

elaborada planilha orçamentária, conforme os preços e unidades estabelecidos no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.  
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Imagem 5 - Curso prático de excel aplicado a profissão de Engenharia Civil. 

 

 

Conclusão 

 Através das atividades desenvolvidas é possível concluir que a divergência 

entre teoria e prática foi amenizada, de forma que os participantes das aulas 

práticas obtiveram aproveitamento das atividades desenvolvidas. O objetivo de 

tornar o aluno o centro da aprendizagem e realizar aulas práticas para melhor 

fixação de conhecimentos foi alcançado.  
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Intervenção Arquitetônica: Um Estudo de Humanização dos 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Palmas 

 

Caroline Sales Arruda204 
Kassia Vieira Costa205 

 

Resumo 

O projeto consiste numa proposta de intervenção arquitetônica no CRAS – Centro 
de Referência de Assistência Social nas Unidades Santa Bárbara e 407 N. Justifica-
se sua realização, à necessidade de se fortalecer a relação direta existente entre a 
qualidade do ambiente construído e o bem-estar das pessoas envolvidas.  Assim, 
tem por objetivo (re)adequar e humanizar os espaços, dos pontos de vista 
funcional, estético, econômico e sustentável. Foram realizados, levantamento de 
dados, elaboração dos planos de necessidades e, posteriormente, elaboração de 
propostas para intervenção. A primeira etapa, CRAS Santa Bárbara, foi concluída 
e será feito, nos próximos meses, o acompanhamento da execução da obra. 
Concomitante, foi iniciada e concluída a proposta para o CRAS 407 N, seguindo os 
mesmos métodos adotadas anteriormente. Os resultados esperados com o projeto 
foram alcançados e os clientes acolheram de maneira satisfatória o que foi proposto 
pelos alunos.  Para esses, foi possível identificar e aplicar, na prática, estratégias 
projetuais. Cada aluno pode observar, de maneira individual, a materialização do 
que foi criado/pensado. Consistiu numa experiência profissional de grande 
aprendizado na constituição de futuro arquiteto e Urbanista e como ser humano de 
valores morais e éticos. 

Palavras-chave: Qualidade do ambiente. Arquitetura de Interiores. Extensão 
Universitária. 

 
Introdução 
 

Segundo Scardua (2015) apud Machado (2016), no campo da psicologia há 

estudos sobre os efeitos do ambiente na vida das pessoas e vice-versa. Um espaço 

adequadamente planejado tem o poder de promover emoções a quem ali frequenta, 

trazendo a sensação de conforto e felicidade; de sentir-se em “casa”. 

Uma das atribuições do arquiteto e urbanista é criar espaços, sejam internos 

e/ou externos, adaptados às necessidades dos indivíduos que os ocupam ou irão 
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ocupá-los. Sendo assim, justifica-se resolver problemas de ordem funcional e de 

ordem estética, levando em consideração o contexto que se inserem, tais como os 

aspectos físico, cultural, socioeconômico e tecnológico, para produzir edificações 

com significativa qualidade (ODEBRECHT ,2014). 

Para Rocha; Rocha (2015) apud Machado (2016), a concepção de um novo 

espaço deve considerar a personalidade de seus ocupantes, sua cultura e seu 

estilo de vida, dessa forma, podem-se conceber um ambiente mais acolhedor, vivo 

e que ofereça conforto, paz, funcionalidade e felicidade.  Para o citado autor “é 

essencial transformar materiais em um espaço que possa nutrir corpos, corações e 

mentes” (2016, p.4). 

A proposta de intervenção apresentada no presente trabalho é resultado da 

participação de Gabriel Silva Leite, Maria Caroline A. da Silva Fontenele, João 

Gustavo Pereira Leite, Thalison Renan da Silva Gil, Jadhy Nascimento Saraiva, 

Gustavo Henrique S. da Rocha Pereira, Antônio Oliveira dos Santos Junior, 

Joaquim Antônio Ribeiro Diogo, Diogo Lacerda, Carolina Goetz Carneiro, José 

Augusto Neto, Elvis Eduardo Pereira, Shandy Urcino Maciel, Ana Karoline da Silva 

Brito acadêmicos - voluntários e bolsista - do curso de Arquitetura e Urbanismo - 

no projeto de extensão, denominado Interdesign, promovido e apoiado pelo Centro 

Universitário Católica do Tocantins. Nesse projeto, os acadêmicos, com o auxílio 

das orientadoras, vivenciaram e aplicaram os conhecimentos teóricos adquiridos 

no âmbito acadêmico para propor intervenções arquitetônicas e paisagísticas nos 

Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) localizados na cidade de 

Palmas - TO, com o intuito de contribuir e proporcionar uma maior qualidade nos 

ambientes construídos por meio de alterações estéticas, inserção de novos 

ambientes, adaptados e adequados às atividades do cotidiano dos funcionários e 

usuários, inserção de estratégias sustentáveis, além de promover aos usuários da 

edificação do CRAS, a apropriação do espaço de forma acolhedora e segura. 

 

 Metodologia 

O trabalho foi realizado consiste na intervenção arquitetônica e paisagística 

nos ambientes internos e externos das edificações, alterando ou não a sua 

concepção arquitetônica original, para adequação às necessidades de utilização. 

Esta intervenção se dá no âmbito: espacial, das instalações, de condicionamento 
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acústico; de climatização; estrutural; dos acabamentos; luminotécnico; da 

comunicação visual; do paisagismo e de jardins; das cores; de mobiliários e de 

equipamentos; da coordenação dos projetos complementares; de proteção e 

segurança (JOBIN, 2006). No entanto, para este trabalho, as intervenções 

complementares, de proteção e segurança, ficaram sob a supervisão de 

profissionais especialistas nos respectivos temas, a serem designados 

posteriormente pela Prefeitura Municipal de Palmas. 

Para a elaboração da proposta de intervenção, foi seguida metodologia 

proposta por Odebrecht (2014): Estudos de casos correlatos (visitas técnicas às 

edificações de mesmo segmento); Análise do terreno e do entorno (por meio de 

visitas in loco, observações e registro de imagens); Normatização do edifício 

(identificação de Normas que regem a intervenção, normas bioclimáticas); 

Programas de necessidades (levantamento de dados por meio de reuniões e 

aplicação de questionários não estruturados); Pré-dimensionamento (baseado na 

estrutura já existente e seguindo necessidades de acordo com o manual do CRAS); 

Modelagem de proposta de intervenção (discussões entre alunos e professoras 

orientadoras);Elaboração de projeto arquitetônico (Plantas de situação e 

localização, Planta baixa, cortes, fachadas, quadro de áreas e esquadras, 

detalhamentos construtivos, memorial descritivo, especificações técnicas e de 

materiais. 

 

 Resultados e Discussão 

Os resultados alcançados no projeto de extensão foram obtidos a partir de 

três vies. O primeiro levou em consideração as demandas e solicitações indicadas 

pelos usuários do espaço. O segundo, teve como foco as indicações contidas na 

cartilha disponibilizada pelo Ministério das Cidades e que estabelece os critérios e 

parâmetros para a elaboração dos projetos desses locais. Por fim, aplicou-se os 

conhecimentos e saberes técnicos adquiridos na graduação, com foco na resolução 

das demandas levantadas. 

Em ambas as edificações, a saber, o CRAS Santa Bárbara e o CRAS 407 

N, foi elaborada e aprovada a proposta de intervenção, tanto pelos usuários, como 

pelos gestores responsáveis alocados na Prefeitura Municipal de Palmas. Dessa 
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forma, os resultados alcançados nas propostas de intervenção arquitetônica, 

buscaram conciliar as necessidades e especificidades de cada ambiente. 

Nos espaços destinados ao público infantil, foram propostas para as paredes 

cores “vivas” – que estimulam sentimentos de alegria - e uma pintura realizada 

pelas próprias crianças, no sentido de acolher e promover uma apropriação do 

espaço (ver imagem 4 abaixo); foram propostos também, materiais duráveis, de 

fácil instalação, manutenção, limpeza e reparo, respeitando as necessidades e uso 

dos beneficiados, bem como estratégias do conforto térmico e ambiental, como 

proteção de fachadas mais ensolaradas, paisagismo com árvores que promovam 

sombras, abertura de janelas para ventilação (para substituir o oxigênio utilizado 

pelas pessoas e por equipamentos, principalmente) e iluminação natural.  

Há de se destacar também, a adoção de critérios sustentáveis por meio da 

proposta de minimização do uso de materiais (incluindo móveis) novos e 

maximização do uso de materiais existentes (como exemplo a renovação e 

reutilização de móveis, a revitalização de revestimentos em bom estado de 

conservação) e a redução de energia utilizada no transporte por meio da proposta 

de utilização de materiais locais. 

As imagens abaixo ilustram a situação atual e respectivas propostas. Para o 

CRAS Santa Bárbara, as imagens abaixo 1 a 4 apresentam alguns dos resultados 

obtidos: 

                                             

Imagem 1 – Fachada CRAS Santa Bárbara                 Imagem 2 – Proposta Nova Fachada 

  

                                                                 

Imagem 3 – Brinquedoteca Antes               Imagem 4 – Proposta Brinquedoteca 
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Para o CRAS 407 N, as imagens 1 a 7 apresentam os resultados obtidos: 

 

Imagem 1 – Proposta Nova Fachada CRAS 407 N 

 

Imagem 2 – Proposta Sala Multiuso 

 

Imagem 3 – Proposta paisagismo 

 

 Conclusões 
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A extensão universitária tem por finalidade se realizar além das salas de 

aulas e, convoca a Instituição de Ensino como um todo, para a realização de seu 

papel como transformadora social, pela aproximação da produção e transmissão 

de conhecimento, por meio do diálogo com a sociedade e atendimento às suas 

demandas e expectativas.  

Durante a realização do projeto, foi possível aos acadêmicos, a proximidade 

e concretização de um planejamento de ideias reais, assim como, identificar e 

aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em diversas 

disciplinas cursadas e por consequência, estratégias projetuais que venham a 

promover melhor qualidade de vida aos usuários. Cada aluno pode observar, de 

maneira individual, a materialização do que foi criado/pensado. Além de que, por 

seu caráter multidisciplinar, a realização das propostas possibilitou incentivo ao 

trabalho cooperativo, troca de conhecimento e experiências com profissionais de 

áreas afins e a integração entre alunos de diferentes períodos (no mesmo curso). 

Os resultados esperados foram alcançados e os clientes acolheram de maneira 

satisfatória o que foi proposto pelos alunos. Para estes, consistiu numa experiência 

profissional de grande aprendizado na constituição de futuro arquiteto e Urbanista 

e como ser humano de valores morais e éticos. 
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Luz com Segurança e Economia 

 

Aline Silva Magalhães206 

Caio Franco Fernandes Sá1 

Joelson de Araújo Delfino207 

Lorany de Lourdes Moraes Martins1 

Sávio José Lima Dourado1 

Vailton Alves Faria2 

 

Resumo 

A crise no setor Elétrico Brasileiro, seja quanto a geração ou pelo consumo de forma 
desordenada de energia elétrica nas residências, vem sendo motivo de muitas 
discussões. O presente projeto, visa de forma geral motivar a sociedade, 
especificamente alunos escolas públicas e privadas, sobre a geração e o uso 
racional de energia elétrica, por meio de palestras educativas junto às escolas, com 
o objetivo de mostrar a importância de um projeto elétrico bem executado, os riscos 
e o desperdício de eletricidade na má elaboração desses projetos. Para tanto, o 
projeto conta com uma maquete de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), que 
possibilita demonstrar para esses alunos do ensino médio e fundamental, os 
caminhos que a energia elétrica percorre desde sua geração e transmissão, até as 
nossas residências.  

Palavras-chave: Energia Elétrica. Hidrelétrica. PCH. transmissão. 
 
Introdução 

 
Sabemos que a energia que hoje é indispensável em nossas vidas, 

fundamental para movimentar nossas indústrias, hospitais, comércio, escolas e nos 

dá o conforto em nossas casas é a energia elétrica. Entretanto, para a obtenção da 

energia elétrica, é necessário um processo de transformação que aproveita de 

outras formas de energia disponíveis na natureza convertendo está em energia 

elétrica, e esta através de linhas de transmissão, subestações e redes de 

distribuição chega ao local onde será consumida (CCEE 2014).  
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Segundo (BRASIL, 2008), a capacidade de utilizar menor quantidade de 

energia elétrica, sem perder a qualidade, para produzir a mesma quantidade de 

iluminação, transporte, aquecimento ou outro serviço, requer muito estudo. Por outo 

lado, GRIMONI et al. (2004) menciona que o consumo de energia, está relacionado 

como a quantidade de energia que um aparelho gasta para executar uma 

ação/reação. (CAMACHO, 2009) mencionando que o aumento na utilização da 

energia elétrica nos últimos anos está diretamente relacionado a fatores como o 

crescimento econômico, crescimento populacional, processo de urbanização, 

industrialização e intensificação de novos padrões de consumo. 

Nesse contexto, (LAMBERTS, 2014) menciona que diferentes iniciativas 

foram e estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas visando classificar e mensurar 

os custos de energia elétrica em equipamentos e edifícios, bem como, propor 

alternativas para um consumo de energia mais sustentável, que são os casos dos 

programas de rotulagem de equipamentos e edifícios públicos.  

A sociedade, em sua maioria, necessita de serviços referentes a projetos e 

construção de equipamentos comunitários e não possuem condições financeiras 

para contratarem profissionais habilitados (arquitetos e engenheiros) para 

elaborarem projetos, arquitetônico e complementar (estrutural, elétrico, hidros 

sanitário e preventivo de incêndio) e ou para fiscalizarem a obra, quando em 

construção, para que seja construída com boa qualidade técnica e ambiental e de 

acordo com os projetos aprovados, as normas técnicas e o cronograma físico-

financeiro. (CCEE 2014) 

O projeto possibilita o ensino sobre o funcionamento de uma Usina 

Hidrelétrica com o intuito de ensinar à sociedade sobre os privilégios daqueles que 

usam de forma consciente a energia produzida e repassa até nossas casas. Levar 

as escolas e centro de ensino médio, a conscientização do quão importante a 

criação de um projeto eletrônico antes de fazer qualquer tipo de instalação para um 

consumo sustentável. (Nossa Escola, 2019) 

A viabilização de um processo de desenvolvimento socioeconômico 

sustentável para a comunidade carente através de orientações por parte da 

sociedade acadêmica, pode ser feita através da criação e estímulo de condições 

favoráveis por parte de órgãos governamentais, segmentos sociais organizados e 

instituições educacionais, fornecendo apoio material e orientações para que os 
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próprios membros da comunidade possam satisfazer as suas prioridades 

individuais e coletivas mais prementes. (MENDONÇA e SILVA, 2019) 

Assim, O projeto “Luz com segurança e economia” visa também, oferecer 

aos acadêmicos do curso de Engenharia elétrica da UniCatólica,  o contato com a 

realidade social e pratica profissional, Atuando com a comunidade através de 

palestras realizadas em escolas (municipais e estaduais), possibilitando serviços e 

orientações técnicas, nas instalações elétricas residências, nas fases da instalação, 

construção, e principalmente no uso e manutenção dos dispositivos elétricos, 

visando minimizar custo e principalmente proporcionar segurança de forma correta 

conforme a Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10)  

 

Metodologia 

 

Este projeto, está sendo desenvolvido junto à comunidade, por meio de 

palestras realizadas em escolas públicas/privadas como pode ser visto na imagem 

1, visando orientar como é gerada a energia Elétrica, utilizando os recursos 

Hídricos. 

Imagem 1 – Exposição da maquete na Escola                                                                                                                                                                                                

 

Fonte: (Própria, 2019) 

 

 Para tanto, está sendo realizado por parte dos acadêmicos e professores 

do curso de Engenharia elétrica da UniCatólica envolvidos no projeto, a 
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restruturação de uma maquete de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), com o 

objetivo de mostrar os caminhos da energia desde a geração, até sua chegar ao 

consumidor final. Essa maquete está sendo utilizada nas palestras, a qual também 

é utilizada nas aulas práticas de disciplinas do curso como, geração de energia. 

Esta maquete, também está a disposição das direções das escolas públicas e 

privadas que por ventura desejarem apresentar em suas feiras de Ciências. 

Paralelamente, as palestras, é  apresentada a sociedade, os projetos 

desenvolvidos pelos acadêmicos do curso de engenharia Elétrica da UniCatólica, 

com o objetivo de evidenciar para sociedade, maneiras que possam contribuir para 

a economia de energia nas residências e também, sua utilização com segurança, 

e assim, conscientizar a comunidade envolvida no projeto, a necessidade de seguir 

as normas de instalações elétricas residenciais para tentar evitar problemas como 

choque elétrico, incêndios explosões causados pela eletricidade pois o maior risco 

no trabalho com a eletricidade é o contato direto. 

 Neste projeto o tipo de abordagem é o que definimos de abordagem 

quantitativa, buscando apresentar ao público a diferença que se pode obter ao 

projetar a elétrica de determinado lugar, o consumo pode ter uma baixa 

considerável evitando até mesmo erros e falhas no sistema de distribuição de 

energia. 

  

Resultados e Discursão 

 

Percebemos que durante a execução dessas atividades podemos interagir 

ativamente com a parte física e funcional da geração e distribuição de energia, além 

de atender um papel social de conscientização levando informação a sociedade. 

Sem desvirtuar desse foco o projeto “Luz com segurança e economia” tem o 

objetivo de ser ferramenta fundamental no preparo do aluno para ser um 

engenheiro apto e competente para a vida laboral, fazendo da busca de 

conhecimento sobre o assunto abordado forma de aprendizado, além de 

proporcionar convivência com a realidade social e prática profissional, atuando 

junto à comunidade através de palestras/oficinas realizadas em instituições de 

ensino em geral, proporcionando serviços e orientações técnicas relacionado a 
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instalações elétricas residências e normas de segurança voltadas para a área de 

eletricidade. 

 

Conclusão 

 

Durante a execução dessas atividades percebemos podemos interagir 

ativamente com a parte física e funcional da geração e distribuição de energia, além 

de atender um papel social de conscientização levando informação a sociedade. 

 O projeto “Luz com segurança e economia” ofereceu aos acadêmicos 

pósteros engenheiros eletricistas, contato com a realidade social e pratica 

profissional, atuou com a comunidade através de palestras realizadas em escolas 

municipais e estaduais. 
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Práticas em educação por meio de uma horta escolar no CEM 
Santa Rita 

Igor Lourenço Barros208 

Chryss Macêdo Ferreira209 

Djavan Maciel Araujo1 

 

Resumo:  

Este Projeto visa promover a participação desses estudantes em atividades que 
envolvam o uso e o conhecimento sobre recursos naturais, bem como nas questões 
relacionadas ao cultivo em pequenas áreas de hortaliças, à saúde, alimentação e 
gestão do meio ambiente, proporcionando um espaço de reflexões e discussões 
sobre o uso, a prática, o conhecimento e o desenvolvimento de aspectos sobre 
educação ambiental e alimentar.  

Palavras-Chave: Educação Ambienta. Horta Escolar. Meio Ambiente. 

 

Introdução 

O êxodo rural, é definido como a imigração das pessoas do campo para a 

zona urbana, como por exemplo Roma antiga, que durante o Império Romano, 

houve uma grande migração para as cidades romanas. Com o avançar da história 

da humanidade, surge na Idade Média, as atividades comerciais, impulsionado 

com o surgimento das grandes cidades, as pessoas sempre estiveram em busca 

de oportunidades de melhoria da condição de vida da qual possuíam.  

Para Alves; Silva; Marra (2011), isto contribuiu para o surgimento das 

indústrias no século XVIII, onde grande parte da população rural foi atraída para 

os grandes centros em busca de oportunidades de qualidade de vida, sendo a 

massa a movimentar as fábricas que estava em pleno desenvolvimento). 

Segundo Alves; Silva; Marra (2011), nosso País possui uma história forte 

com a agricultura desde os seus primórdios, porém na década de 1960, o então 
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presidente Juscelino Kubitschek, decidiu “trazer” à luz o Brasil para a era do 

desenvolvimento industrial, concentrado principalmente na região sudeste. Este 

desenrolar levou a um grande êxodo pelo País, principalmente da população que 

vivia no Nordeste.  

A maior migração entre os períodos de 1960 a 2010, se deu na década de 

1970 – 1980, sendo 30,02% o percentual de migrantes pelo Brasil, enquanto que 

somente para a região sudestes foram 43,88%, graças ao desenvolvimento 

industrial nesta região. No último censo 2010, trouxe um aumento significativo da 

população urbana, que saiu de 81% para 84%, enquanto a zona rural com 16% 

da população (IBGE, 2017, p. 10). 

Para Dias (2001), trabalhar com a sensibilização da comunidade 

tocantinense sobre esses fatos, deve-se começar pela base, ou seja, nas 

escolas, com os professores e a comunidade escolar no afã de que estes se 

tornem atores atuantes em pró do meio ambiente e de seu futuro. Para isto, a 

educação ambiental é a ferramenta adequada para com que as pessoas 

aprendam como funciona o ambiente, como dependemos deles, como o 

afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade. 

Sendo assim, este projeto visa resgatar a visão de interdependência de uma 

maneira lúdica, vivaz e harmoniosa, permitindo aos discentes da Faculdade 

Católica do Tocantins - FACTO e comunidade escolar do Centro de Ensino Médio 

- CEM Santa Rita, aliar a prática da educação ambiental por meio de uma horta 

escolar. 

 

Metodologia 

Foram ministradas rodas de conversas sobre a importância; 

 Adotar o hábito de uma alimentação adequada;  

 O valor nutricional dos alimentos; 

 Os riscos de uso de pesticidas e fertilizantes; 

 Desperdício, biodigestores o lixo e seus problemas; 

 Correlacionar conteúdo da biologia à prática da horta e 

compostagem. 

Na construção da composteira foram distribuídas as seguintes atribuições; 
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 Todas as turmas ficaram responsáveis pela composteira, montagem 

e manutenção e no planejamento e administração da horta com 

acompanhamento dos estagiários; 

 Os alunos serão divididos em grupos de trabalhos e cada grupo será 

determinado por explorar as qualidades nutricionais das hortaliças 

cultivadas; 

 Propor alterações no cardápio da merenda; 

Com a orientação do educador sobre ética do cuidado, com a produção do 

alimento a ser consumido, consigo mesmo e com os outros: 

 plantio; 

 formação de mudas; 

 espaçamento entre as covas; 

 irrigação; 

 adubação; 

 colheita; 

 e conservação das hortaliças para o consumo; 

 A partir do momento que os produtos cultivados comecem a estar prontos 

para a colheita, cada turma poderá ficar responsável por colher as hortaliças e 

incluí-la no cardápio. 

 

Resultados e discussões 

Com a finalização do projeto conseguimos alcançar as metas propostas 

como despertar interesse nos alunos desde do preparo do terreno, preparo de 

canteiros, semeadura, preparo de mudas, técnicas de cultivo, colheita e assim os 

alunos reconhecia a importância da horta nos aspectos alimentares e econômicos.   

E também fomos acolhidos por parte das merendeiras e dos funcionários da 

escola. Nas conversas durante o projeto, percebemos que muitas não conheciam 

este processo de transformação de resíduos e se interessaram pela proposta 

atualmente, parte dos resíduos orgânicos como casca de banana, casca de ovos, 

casca de melancia, cenoura, maçã da cozinha era destinada à composteira. 

A horta escolar representa para a escola um local peculiar para pôr em 

práticas novas técnicas de aprendizado, como matemática e ciências naturais e 
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outras disciplinas utilizando a horta como um laboratório em ar livre e para os 

professores de diferentes disciplinas aplicarem métodos de aprendizagem. 

E atividades desenvolvidas durante o projeto e trazer o benefício escola de 

minimizando os gastos que a escola vem tendo na compra das hortaliças, além de 

oferecer hortaliças frescas para os alunos. Pode se perceber que os alunos tiveram 

um papel muito importante no desenvolvimento da horta na escola e que é 

necessário um trabalho em equipe. 

O projeto auxiliou a despertar o interesse nos alunos, inclusive, passaram a 

ter maior interesse em frequentar o colégio, já que ficavam na expectativa das 

próximas aulas, principalmente as práticas. Observou-se que poucos alunos 

reconheciam com clareza algumas hortaliças. Aqueles que não sabiam muito bem 

diferenciá-los passaram a ter maior conhecimento sobre elas. 

O desenvolvimento do projeto além de atingir os objetivos propostos, 

inspirou ideias para novos projetos a serem desenvolvidos na escola, como a 

construção de uma área de convivência que já estava sendo construída pelo 

programa PEA da UniCatólica ministrado pela professora Chryss Ferreira Macêdo 

que permitirá novos conhecimento. 

 

Conclusão 

Podemos notar no decorrer deste projeto que, a maioria dos alunos tem 

noção da importância das hortaliças na alimentação diária, porém em sua maioria, 

não possuem contato direto com a terra e consequentemente com uma horta. 

O projeto foi bem aceito e reconhecido pelo corpo docente e discente da 

instituição, como uma excelente alternativa de incentivar novas metodologias ao 

currículo escolar. 

O desenvolvimento do projeto permitiu a aprendizado de diversas atividades 

pedagógicas em educação ambiental e alimentar, ajudando no método de ensino-

aprendizagem, incentivando a ação de trabalho coletivo entre os alunos e 

professores envolvidos. 
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Simulação como ferramenta de apoio à tomada de decisão 

gerencial em uma indústria de pré-moldados de concreto 

 

Vinicius Sousa Pinho210 
Eloy Rebbelo Neto211 

Mábio Teodoro Borges212 
 

Resumo  

A Cada dia as empresas têm que estar atentas às inovações tecnológicas que 
possam lhes beneficiar no atendimento às necessidades de seus clientes, na 
melhoria contínua de seus processos em fatores competitivos como redução de 
custos e aumento da qualidade. Este trabalho objetivou apresentar a simulação 
computadorizada, através do uso do software Tecnomatix Plant Simulation, como 
uma ferramenta capaz de gerar informações que subsidiem os gestores para a 
tomada de decisões estratégica em relação à gestão de seus recursos. Para isto, 
fora realizada o estudo de um processo de produção de uma indústria de pré-
moldados de concreto. Os resultados apresentados pela simulação representam 
um aumento de produtividade de aproximadamente 15% ao dia, chegando a 18% 
ao mês. Demonstrando, portanto, que a simulação é capaz de gerar informações 
que o gestor possa utilizar estrategicamente para alcançar melhores resultados, 
garantindo sua competitividade e melhor atendimento às necessidades de seus 
clientes. 
Palavras-chave: Inovações Tecnológicas, Melhoria Contínua, Competitividade. 

 

Introdução 

O atual cenário em que as organizações estão inseridas está em constante 

mudança decorrente da abertura dos mercados internacionais, das inovações 

tecnológicas e do avanço da comunicação. Esse ambiente dinâmico requer que as 

organizações se adequem às novas condições para se manterem competitivas.  

Segundo DAVIS et al., (2001) empresas de manufatura no mundo inteiro 

estão passando por momentos de intensa competição causados pela abertura de 

mercado e o rápido desenvolvimento tecnológico, que consequentemente afetou o 

ciclo de vida dos produtos tornando-os cada vez menor, assim como o lucro por 

produto vendido. Administrar a produção passou a ser cada vez mais importante. 
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Segundo Slack (2002), a administração da produção trata da maneira pela 

qual as organizações produzem bens e serviços.  

Souza (2003) classifica o sistema de produção de duas formas. Classificação 

por tipo de produto e a de processo. A classificação por tipo de produto é 

apresentada como:  

a) Contínua: no qual o fluxo contínuo de produção agrega valor ao produto 

através de misturas, separação, destilação, reação química, entre outras;  

b) Seriada discreta: fluxo de produção com unidades discretas, executadas e 

planejadas de maneira a obedecer a um sequenciamento ou taxas de 

produção;  

c) Sob encomenda – produção na qual cada unidade ou pequenas quantidades 

de unidades é gerenciada por uma equipe de produção (projeto) específica 

para esse propósito.  

A administração da produção desse tipo de processo tem grande apoio de 

tecnologia há décadas, mas ultimamente tem se destacado sistemas de simulação. 

A ferramenta de apoio à decisão que mais se destaca na aplicação em 

sistemas com alta variabilidade e grandes números de variáveis é a Simulação 

(LAW; KELTON, 1991). O resultado esperado de um modelo de otimização é o 

melhor caminho para alcançar um determinado objetivo. Modelos de otimização 

não dizem o que deve acontecer em certas condições, apenas dizem o que se deve 

fazer para que se obtenha o melhor resultado sob certas condições. 

Este trabalho se propõe, portanto, avaliar, através da utilização da 

modelagem e simulação, possíveis alternativas para aumento da capacidade 

produtiva de uma linha de produção em uma indústria de pré-moldados de 

concreto. Demonstrando que a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, principalmente referentes à modelagem e simulação de processos 

discretos, possam ser utilizadas pela gestão empresarial como ferramentas de 

apoio estratégica para a consecução dos objetivos competitivos das organizações 

junto ao atendimento de uma sociedade cada dia mais exigente em relação às suas 

necessidades de consumo. 

 

Metodologia  
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A pesquisa em estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada, pois se 

pretende gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigido à solução de um 

problema específico. Pode ser classificada como uma pesquisa quali-quantitativa, 

já que tem o objetivo de quantificar e qualificar as informações geradas. Pode ser 

enquadrada como uma pesquisa exploratória assumindo a forma de estudo de 

caso. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). 

Os procedimentos de coletas de dados realizaram-se de duas formas: 

presencial, com os pesquisadores in loco e através dos colaboradores da empresa. 

Todos dados foram inseridos no sistema de simulação Tecnomatix Plant 

Simulation 11.0, que tratara de gerar as informações gerenciais necessárias às 

partes. 

 

Resultados e Discussões  

Modelagem do processo 

O processo é ilustrado conforme Figura 1, que descreve um fluxograma dos 

processos verticalizados, já apresentados no frame do sistema de simulação 

Tecnomatix Plant Simulation, com o modelo atual adotado pela empresa e sua 

produtividade resultante, de 60 pilares por 8h/dia. 

Figura 1 – Mapeamento do Processo Ajustado ao processo aos objetos de 
simulação do Tecnomatix 

 

Pode-se verificar que à medida que as operações se sequenciam elas se 

encontram em operações de montagens ou desmontagens com um resultado final. 
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Tomada de tempos e movimentos 

Na Tabela 1 estão relacionadas as operações do processo e os tempos de 

suas execuções. São determinados como atuais e outros como propostos. 

 

Tabela 1 – Processos e seus tempos de execução atuais e propostos. 
 

OPERAÇÃO 
 
TEMPO Atual 

TEMPO 
Proposto 

DESCRIÇÃO 

Processo 1 
(Min. e Máx.) 

(Min. e Máx.) 
FERRAGEM 

Corte do aço 1:52, 2:21 1:52, 2:21 

O aço é cortado em desbobinadeira de aço vergalhão para construção. A máquina corta o aço no tamanho de 

acordo com o projeto. 

Corte e Dobra de 
Estribos 

1:20, 1:41 1:20, 1:41 

Os estribos são dobrados e cortados em uma máquina chamada Estribadeira, a mesma dobra e corta os 

estribos no tamanho de acordo com o projeto. 

Armação 2:55, 3:51 1:00, 2:00 

A etapa de armação consiste em armar o aço cortado com os estribos confeccionando a armação da peça a 

ser produzida.  

Processo 2   
FABRICAÇÃO DO CONCRETO 

Alimentar 

Betoneiras 
3:33, 4:28 3:33, 4:28 Nesta etapa a betoneira ou usina de concreto é alimentada com areia, brita, cimento e água nas quantidades 

necessárias para que se obtenha o concreto de acordo com a resistência exigida. 

Bater o Concreto 3:08, 3:37 3:00, 3:20 Após alimentar a betoneira a mesma vai bater a massa para que se atinja a consistência necessária para 

concretagem. 

Carregar o Funil de 

Concretagem 
2:21, 2:54 2:20, 2:40 Após o concreto atingir a consistência necessária é alimentado o funil de concretagem e desta forma pode 

concretar as peças nas formas. 

Processo 3   DESMOLDE, CONCRETAGEM, ESTOQUE 

Limpeza da forma 

para concretagem 
1:00, 2:00 1:00, 2:00 

A forma após concretada fica com resíduos de concreto, que precisam ser eliminados para que a próxima 

peça a ser concretada fique perfeitamente acabada. 

Montagem da 

Forma 
6:07, 8:11 5:50, 6:20 É feita a montagem de acordo com a peça a ser concretada. 

Colocação da 

Ferragem 
0:41, 0:55 0:35, 0:40 Nesta etapa a ferragem pode ser colocada na fôrma e após colocada pode ser concretada.   

Concretagem Pilar 6:12, 8:28 5:50, 6:30 É realizado o preenchimento da forma, que possui um vibrador para garantir que a massa de concreto se 

dissipe regularmente na forma evitando a ocorrência de bolhas de ar no produto. 

Desmontagem 

Forma 
4:03, 6:12 3:50, 4:20 O processo de desmoldagem é realizado 01(um) dia após a concretagem das peças. 

Conferência de 

Qualidade 
1:06, 3:03 1:06, 2:03 

Este processo consiste na avaliação da peça se ela está de acordo com o projeto e sem nenhuma 

deformidade, caso haja necessidade de algum tratamento ele é realizado na hora, caso esteja conforme ela 

está liberada pra estoque. 

Tempos totais  39:30 33:20  

 

Com 39:30min por ciclo, temos um total dia de 12 bateladas, totalizando 5,0 

pilares produzidos por batelada em média. E com 33:20min por ciclo, um total de 

14,5 bateladas, totalizando 4,75 pilares produzidos por batelada em média. Os 

tempos totais médios apresentam baseando-se em suas médias uma redução de 

tempo de aproximadamente 18%, que consequentemente resultará em um 

aumento de produtividade final próximo, conforme é apresentado na Figura 2 e 

Figura 3. 
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Simulação com modelo proposto 

Na Figura 2, verifica-se que após a inserção dos tempos sugeridos conforme 

Tabela 1, obteve-se resultado de 69 pilares. 

Figura 2 – Processo sugerido com os tempos resultantes das melhorias 

 
 

 A redução de tempo de 18% em relação ao modelo atual da empresa, 

conforme já exposto nas considerações da Tabela 1, resulta nesta simulação de 

modelo, em aumento de 15% de produtividade, conforme apresentado na Figura 2 

e 3. 

 

Resultados da simulação – comparação 

A Figura 3 expressa os dados analisados e resultantes desta comparação, 

onde o tempo simulado fora de 8 horas diárias de trabalho. O objetc PILARES 

representa o modelo atual, o PILARES1, representa o modelo proposto.  

Outro dado importante é o Throughput , que em resumo representa o total 

de produtos acabados e TPH, a produção de acabados por hora. O item, value 

added, refere-se ao valor agregado, que em ambos os modelos apresentam baixos 

índices, no entanto no modelo proposto é um pouco menor. Isso reflete a 

necessidade de melhorar os fluxos de materiais, reduzindo as quantidades de 

estoques de produtos em processo, causado pelos bloqueios. 

 

Figura 3 – Relatório comparativo entre cenários – Plant Simulation – 08 horas 
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O relatório expresso na Figura 3, deixa claro, apesar de um menor índice de 

valor agregado que fora de 17,56%, um aumento de 15% de produtividade, já que 

o cenário atual é de 60 produtos acabados e o proposto é de 69, apontando que 

estes resultados podem ser ainda melhores a partir da redução de alguns tempos 

de operações, tornando as estações de trabalho mais ocupadas durante o tempo.  

 

Figura 4 – Relatório comparativo entre cenários – Plant Simulation – 08 horas 

 

 

Tempo este que é diluído ao longo do tempo conforme ilustra Figura 4, que 

simula o processo considerando um tempo de 22 dias de trabalho, sendo 8 horas 

diárias apresentando um resultado ainda superior na produtividade, um aumento 

de aproximadamente 18,5%, considerando um total de 1332 produtos acabados no 

cenário atual e um total de 1581 produtos acabados no cenário proposto, ao longo 

de todo um mês de produção. Observa-se ainda a uma redução da desigualdade 

na agregação de valor entre os dois modelos. 

 

Conclusão 

A utilização da simulação computacional como ferramenta gerencial se 

mostrou eficaz no alcance do objetivo de apontar os pontos em que os gargalos 

acontecem e que dificilmente na correria de uma empresa onde seu produto final é 

resultado de sistemas complexos de produção, cujas linhas de vários processos de 

sub-produtos verticalizados em seu próprio sistema se entrelaçam no fluxo para a 

formação de um produto final com a qualidade, custo e prazo exigido pelos clientes.  

Este trabalho, em suas análises a partir do sistema de simulação Tecnomatix 

Plant Simulation, nos apresenta um sistema de produção que pode, com poucas 

mudanças e investimentos mínimos, aumentar sua eficácia, sua eficiência e sua 

efetividade, se tornando mais competitiva no mercado a que se apresenta. Pois 

resultados de aumento de produtividade de curto prazo no patamar de 15 a 20% 

representam não tão somente sua manutenção em seu mercado, mas a vanguarda 
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em um movimento de busca pela melhoria contínua pelo que é mais valioso para 

seus clientes, que é a qualidade, confiabilidade e preço. 

A própria atitude do gestor de abrir as portas para este estudo e outros mais 

que virão já é demonstração por esta busca que não vai parar, uma busca pela 

melhoria continua, sempre. 

 

Agradecimentos 

 Em 1º lugar, À Deus! Em seguida ao UniCatólica pela oportunidade de 

realizarmos este estudo, com disponibilidade de seus laboratórios e sistemas de 

simulação. Agradecemos ainda à Ortega Engenharia, por nos oportunizar, abrindo 

suas portas e ficando à inteira disposição para este estudo. Sem esta ação não 

finalizaríamos este trabalho. 

 

Referências  

DAVIS, MARK M.; AQUILANO, NICHOLAS J. & CHASE, RICHARD B. 
Fundamentos da Administração da Produção. 3 ed. Editora Bookman, Porto 
Alegre, 2001. 

LAW, A.M.; KELTON, W.D. 1991. Simulation Modeling and Analysis, second 

SLACK, Nigel, CHAMBERS, Stuart e JOHNSTON, Robert. Administração da 
Produção. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

SOUSA, J. S. S. Tipos de Produção & Automação. Automação Industrial, 2003. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5
5
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte V 

Publicações Espontâneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5
5
6

 

Amplificador operacional de áudio  

 

Fabricio Martins de Sousa Araújo213 

Leandro da Silva Ferreira¹ 

Lucas soares Montelo¹ 

Matheus Henrique freire Cavalcante¹ 

Joelson de Araújo Delfino214 

Resumo  

O amplificador operacional, também chamado de AO, é um dispositivo em circuito 
integrado (CI) com diversas utilidades nas áreas da eletrônica (áudio, controle, filtro, 
etc.). Possui dois terminais de entradas, um inverso (-) e outro não inverso (+) e 
sua tensão de saída é dada entre a diferença das entradas multiplicado pelo ganho. 
Um AO ideal contêm algumas características que o torna um componente perfeito, 
como resistência de entrada infinita, resistência de saída nula, ganho de tensão em 
malha aberta infinita, não existe fluxo de corrente nas entradas, etc. Esse 
amplificador permite a realização de análises, porém na prática essas condições 
são inexistentes. O ganho de malha em corrente contínua (CC) de um amplificador 
operacional real varia entre 100 mil e 1 milhão e possui algumas imperfeições, tais 
como ganho finito, impedância de entrada finita e de maior que zero e tensão de 
offset de entrada. Já em corrente alternada (CA), esse ganho não se aplica devido 
às limitações dos componentes, como a largura de banda finita. Para esse projeto 
foi escolhido o Tda 2030. 

Palavras-chave: Amplificador. Operacional. Circuito. 

 

Introdução 

O projeto tem como objetivo montar um circuito usando um amplificador 

operacional com baixo custo, mediante isso estuda-lo e compreender seu 

funcionamento e uso em pratica. Escolhemos projetar um amplificador de áudio 

com 15w alimentado por uma fonte de 24v usando o TDA 2030. Neste presente foi 

escolhido um AO de áudio utilizando o circuito integrado (CI) Tda 2030. Esse CI 

possui um encapsulamento Pentawat, o que possibilita sua utilização como 

amplificador de áudio (TONI, 2009). 
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Qual é a relevância que esse amplificador vai acrescentar ao meio da 

sociedade? A relevância é uma vez que ao utilizar esse amplificador, ele vai 

demostra a facilidade de manuseio dentro da eletrônica de potência, demostrando 

a sua principal característica que é a montagem e a regulagem de áudio do mesmo. 

Porém, ele chama atenção por funcionar com uma tensão baixa, baseando-se aos 

demais outros modelos de amplificar de áudio, com fins de praticidade e custo 

benefício ao consumidor ou montador, demostrando também todos os detalhes 

para facilitar manutenção e locomoção do mesmo em apresentações ou diante do 

uso diário. 

 

Metodologia 

Nesse projeto foi utilizado Potenciômetro, ele é um componente eletrônico 

que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica que passa por ele, e essa 

limitação pode ser ajustada manualmente, podendo ser aumentada ou diminuída 

assim no nosso amplificador de áudio é possível variar a intensidade do sinal de 

áudio (volume). 

Para auxilio da regulagem da corrente adquirimos o TDA 2030 para contar 

com 5 terminais que funcionam como amplificador de áudio HI-FI e com potência 

de saída de 14 Watts RMS (com 14V de alimentação e carga de 4Ω), fornece uma 

baixa distorção e é classificado como classe AB de baixa frequência. Para seu 

funcionamento ideal, recomenda-se a uma alimentação entre 8V e 18V 

(Amplificadores, 2018). Seus cinco pinos são: pino 1 de entrada não inversa, pino 

2 de entrada inversa, pino 3 de – tensão (VS), pino 4 de saída e pino 5 de +VS. 

Foi utilizado também um componente eletrônico chamado resistor é um dos 

mais utilizados e ele oferece uma resistência elétrica, ou seja, ele dificulta a 

passagem de energia elétrica e com isso é aplicado para reduzir a tensão ou a 

corrente em um circuito elétrico ou em um circuito eletrônico. No caso do nosso 

amplificador de áudio ele foi utilizado como divisor de tensão assim foi possível 

determinar a quantidade precisa ao TDA e deixar o excedente passar para GND. 
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Para funcionar como filtro e fechar a malha, dando maior segurança ao CI, 

o capacitor é sempre indicado. Esse dispositivo diminui a onda, deixando o mais 

contínuo e sem variação possível. Também pode funcionar para armazenar cargas 

elétricas e consequente energia eletrostática ou elétrica. Os capacitores são 

utilizados nos mais variados tipos de circuitos elétricos, como nas máquinas 

fotográficas armazenando cargas para o flash, por exemplo. Eles podem ter o 

formato cilíndrico ou plano, dependendo do circuito ao qual ele está sendo 

empregado. Foram utilizados sete dispositivos desses 

Além dos capacitores, para dar mais segurança ao circuito, os diodos 

também são bons dispositivos, uma vez que protegem contra correntes inversas e 

mantêm o sistema estabilizado. Esse dispositivo consiste basicamente em dois 

cristais de silício conectados entre si, que possuem características especiais que 

permitem a passagem de elétrons em uma direção.  Quando está em polarização 

reversa, não há passagem de corrente. Isso acontece quando o catodo (polo 

negativo) está polarizado em direção ao lado positivo da fonte e o anodo (polo 

positivo) com o lado negativo. 

 

Resultado discussão 

Para parte teórica é de fundamental importância para evitar gastos 

desnecessários e evitar perdas de componentes eletrônicos, o circuito foi 

remodelado e testado no programa de simulação Protheus®. Após alguns testes e 

por experiência de componentes do grupo, percebeu-se que poderia adicionar um 

potenciômetro e um capacitor, assim aplicando maior conhecimento adquiridos em 

aula trazendo um projeto mais completo para ser apresentado. Mesmo com todas 

essas simulações e testes, ocorreram “queimas” de componentes eletrônicos: um 

circuito integrado amplificador operacional TDA2030. 

 

Conclusão  

Após diversas pesquisas sobre cada componente que seria necessário para 

a montagem do circuito, foi possível saber quais, onde e como utilizar os 
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dispositivos. Inicialmente, foi pesquisado circuitos para termos ciência de como é 

um circuito amplificador operacional. Foram feitas diversas mudanças no circuito 

escolhido como base a finalidade de melhor qualidade, assim adicionando alguns 

componentes de acordo com nosso objetivo final. Feito o protótipo e vários testes, 

foi possível observar um aumento de 1,6 vezes da tensão de entrada para a de 

saída. Também foi verificado um aumento na amplitude da frequência de saída em 

relação a de entrada. 
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Análise da influência da substituição parcial da areia pelo vidro 

em traços de concreto utilizando ferramentas estatísticas 

 

Ciro Parente Barroso215  

Lucas Antonio Silva de Carvalho1  

Antônio Rafael Alves Bôsso216 

Roberta Paula Medeiros Silva2 

 
 

Resumo 

A utilização de vidros moídos na produção de traço de concreto ou argamassa é 
uma alternativa sustentável para redução desses resíduos que são destinados em 
sua grande porcentagem para aterros sanitários (NEVILLE ,1997). Com base nisto, 
o presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito que o vidro triturado 
graduado, de embalagens não retornáveis, desempenha no concreto como matéria 
prima ao realizar a substituição parcial ou integral do agregado miúdo convencional. 
No uso da metodologia de planejamentos de experimentos fatorial 2² acrescidos de 
triplicatas genuínas de ponto central para estimativa de erro experimental e 
otimização dos experimentos, onde foram analisados os efeitos de duas variáveis: 
x1 e x2. A resistência a compressão axial aos 14 dias de cura úmida por imersão, 
determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone e o ensaio de 
absorção de água. Nas quais foram submetidas as análises estatísticas para 
complementar o estudo do planejamento de experimentos e obter os pontos ótimos 
do sistema experimental. Os traços com resíduos de vidro foram superiores ao 
concreto usando material convencional.Portanto, pode-se afirmar que o vidro não 
influenciou estastiticamente na resistência mecânica do concreto, dessa forma, 
torna-se viável a utilização do vidro na substituição da areia no concreto. 

 

Palavras-chave: Concreto. Planejamento fatorial. Reciclado, Vidro. 

 

Introdução 

 

 Conforme a resolução do CONAMA 307/2002, o vidro é classificado como 

material que deve ter destinação final para reuso ou reciclagem, e faz parte da 

“Classe B” de resíduos reutilizável que agrupam os demais materiais que são: 

papéis e papelões (embalagens de argamassa, embalagens em geral, 

documentos), metais (perfis metálicos, tubos de ferro galvanizado, marmitex de 
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alumínio, aço, esquadrias de alumínio, grades de ferro e resíduos de ferro em geral, 

fios de cobre, latas). No entanto, os resíduos de vidros (garrafas de refrigerante, 

embalagens de bebidas alcoólicas, utensílios domésticos e outros) quando 

utilizadas e descartadas de forma irregular na sua maioria das vezes, gera um 

grande impacto ambiental, por conta de sua decomposição tardia, demorando 

centenas de anos para se decompor e contribuindo negativamente para o 

esgotamento dos aterros sanitários. 

 Com base nisto, o presente trabalho teve como objetivo responder a seguinte 

pergunta: Em quais concentrações a substituição da areia por resíduo de vidro 

adicionados ao concreto, possibilitaria uma melhoria nas características mecânicas 

deste material? 

Para responder o problema de estudo do trabalho, foi utilizado a metodologia 

do planejamento de experimentos fatorial 22 acrescidos de triplicatas de ponto 

central resultando em sete traços de concreto que foram comparados com um traço 

padrão com matéria prima convencional. O planejamento fatorial em questão é util 

para estimativa de erro experimental e otimização dos experimentos, onde foram 

analisados os efeitos das variáveis: x1 - a porcentagem de substituição do agregado 

miúdo convencional proveniente da areia de rio pelo agregado reciclado oriundo do 

pó de vidro de embalagens não retornáveis, e x2 - a porcentagem de adição de 

aditivo superplastificante para obter a trabalhabilidade no intervalo considerado do 

método de dosagem. As respostas experimentais estudadas foram: a resistência a 

compressão axial aos 28 dias de cura úmida por imersão, determinação da 

consistência pelo abatimento do tronco de cone e o ensaio de absorção de água.  

Com isso, o objetivo do trabalho foi analisar o efeito da incorporação do vidro 

no concreto e o uso de aditivo nas propriedades fisico-mecânicas para obtenção de 

um produto com características sustentáveis. 

Metodologia  

Planejamento Experimental  

Foi utilizado a metodologia do planejamento de experimento fatorial 22 com 

triplicatas genuínas do ponto central para se chegar ás condiçoes otimizadas de 

um variáveis.  
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Tabela 1 - Planejamento fatorial 2² com triplicatas genuínas do ponto central. 

Traço 

Variáveis 

s_exp 
Resposta 

Experimental 
Reais (%) Codificadas 

x1 x2 x1 x2 

T1 20 0,64 -1 -1 -1 y1r 

T2 20 0,78 -1 1 a y2r 

T3 40 0,64 1 -1 b y3r 

T4 40 0,78 1 1 ab y4r 

T5 30 0,71 0 0 O1 y5r 

T6 30 0,71 0 0 O2 y6r 

T7 30 0,71 0 0 O3 y7r 

Na segunda coluna da direita para esquerda, s_exp significa símbolos dos experimentos, -1 

significa os experimentos realizados no nível menor das variáveis, a significa o nível menor da x1, 

b significa o nível menor da x2 e ab significa o nível maior de x1 e x2 

Fonte: Autores, 2019 

 Na Tabela 1 a quantidade de experimentos realizados foi dada pela 

metodologia do planejamento fatorial com ponto central (BOX et al, 1978; BRUNS 

et al, 2001): 

k

Cn 2 n 
 

 Onde 2 significa que cada k variável foi estudada em dois níveis, e nc indica 

a quantidade de repetições do ponto central estipulado para verificar se houve 

erro experimental na dosagem do concreto. Neste caso, n = 7, sendo k = 2 e nc = 

3. Em cada tratamento (traço) foi obtido 6 replicatas de corpos de provas rcp = 6. 

 As variáveis foram codificadas de acordo com a equação: 

Nível
Nível

Nível_ Menor

v v
x

v v
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 Onde v  é a média dos valores das variáveis, Nívelv  é o valor do nível 

desejado para codificar, Nível_ Menorv  é o valor do menor nível e Nívelx  é a codificação 

do nível desejado. 

 O modelo linear considerado foi o completo para avaliar se há sinergismo 

entre as variáveis: 

0 1 1 2 2 3 1 2
ˆ ˆ ˆ ˆŷ x x x x     

 Os coeficientes do modelo podem ser obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO) ou método da máxima verossimilhança (MV). 

Segundo Gujarati (2006), esses dois métodos produzem resultados estimados 

idênticos para os coeficientes de regressão, por isso limita-se neste trabalho ao 

método dos MQO. Os coeficientes foram calculados de acordo com: 

 ˆ -1t t
c×1 c×n n×rc×c
β = X X X Y  

 Onde c é a quantidade de coeficientes do modelo, n é a quantidade de 

experimentos realizados e r é as replicatas dos corpos de provas de concreto. As 

medidas de estatística experimental, os efeitos do planejamento fatorial e o estudo 

da significância deles, e os gráficos correlacionados foram obtidos de acordo com 

o trabalho de doutorado descrito na tese de Bôsso, 2012.  

 

Materiais e Métodos   

 Utilizou-se o método de dosagem ABCP para definição do traço 

referência no planejamento de experimento fatorial 1;1,4;2,9;0,05;0,5 com aferição 

na umidade da areia, no qual, foi realizado mais sete traços alternando a 

substituição de parte do agregado miúdo (areia) por vidro moído, nas proporções 

de 20, 30 e 40%, bem como a proporção adicional de aditivo superplastificante de 

20, 30 e 40%. 

 O vidro utilizado no experimento foi proveniente da coleta seletiva de 

garrafas do tipo long-neck, sendo que este material foi escolhido devido a sua 

abundância e por não possuir uma destinação adequada na região. Inicialmente, 
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procedeu-se a trituração mecânica das garrafas pelo britador de mandíbulas, em 

seguida, os cacos foram inseridos no equipamento de abrasão los angeles onde 

resultou no pó de vidro, por conseguinte, o pó graduado foi peneirado 

manualmente e separados em cada peneira de malha 

#4,75;2,36;1,18;0,60;0,30;0,15 mm, por fim, foram realocados nas mesmas 

proporções da areia.  

 

Resultados e Discussões 

 

 Na Tabela 2 são apresentadas as medidas estatísticas de resistência a 

compressão axial do T0 e dos traços relativos ao planejamento fatorial 22 com 

triplicatas genuínas do ponto central (T1 ao T7). 

Tabela 2: Medidas estatísticas do planejamento fatorial 22 com triplicatas 

genuínas do ponto central. 

Grandeza T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

x  18,71 26,30 22,19 21,70 21,91 20,81 21,47 19,82 

s2 7,08 2,68 4,09 2,37 4,36 1,36 6,85 4,36 

s 2,66 1,64 2,02 1,54 2,09 1,17 2,62 2,09 

cv (%) 14,22 6,23 9,11 7,10 9,52 5,61 12,19 10,54 

x  é a média aritmética da resistência a compressão axial, s2 é a variância amostral, s é o desvio 

padrão amostral e cv é o coeficiente de variação amostral (%) 

Fonte: Autores, 2019 

Vale ressaltar que nos traços T5, T6 e T7 uma das replicatas das resistências a 

compressão axial foi considerada outline, desse modo realizou-se a substituição da 

mesma pela média dos demais corpos de provas de cada traço para manter o 

mesmo grau de liberdade dos demais traços. 

Tabela 3 - Resumo dos Efeitos do Planejamento Fatorial 22 com triplicatas 

genuínas do ponto central. 

Efeitos Medida s Julgamento 

Média 22,03 0,31 Significativo 

X1 -1,95 0,83 Significativo 
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X2 -2,44 0,83 Significativo 

X1X2 2,16 0,83 Significativo 

EC 2,33 0,69 Significativo 

s é o desvio padrão amostral, X1 é o efeito principal provocado pela variável x1, X2 é o efeito principal 

provocado pela variável x2 e X1X2 é o efeito de segunda ordem provocado pela variável x1 e x2 ao 

mesmo tempo (sinergismo), EC é a estimativa da curvatura do modelo analisado para verificar se o 

modelo linear é adequado.  

Fonte: Autores, 2019 

 Na Tabela 3 percebe-se que a média das respostas experimentais 

(resistência a compressão axial), os efeitos principais X1 e X2 e o efeito de interação 

de segunda ordem, X1X2, para avaliar se há sinergismo entre as variáveis x1 e x2 

são todos significativos tomando como base o desvio padrão. A estimativa da 

curvatura, EC, mostrou-se que é significativo, ou seja, o que contribui para inferir 

que há sinergismo entre as variáveis.  

 O vidro tem suas particularidades de dureza, inalterabilidade, resistência e 

propriedades térmica e o aditivo que é inserido na massa do concreto melhora sua 

trabalhabilidade, compacidade, resistência, permeabilidade e retração e absorção 

da água. Por isso, os dois componentes auxiliam estatisticamente um sinergismo 

no concreto.  

 Os efeitos que estão mais distantes do centro, coluna vertical 0, exercem 

mais influência na resposta experimental (MPa). A variável X1X2, é a que apresenta 

menor influência nos traços desenvolvimentos, pois é a que mais se aproxima do 

centro do gráfico Normal Plot. 

 

Gráfico 1 – Gráfico Normal Plot- Representação de influência na resposta 

experimental nos traços. 
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Considerações finais 

 Com base nas análises estatísticas, o planejamento fatorial foi utíl para 

investigar a determinação dos efeitos gerados pela substituição da areia pelo vidro 

e do uso de aditivo. 

 Os traços do planejamento fatorial estão em torno de 80% da resistência 

planejada de 25 MPa aos 14 dias de cura úmida por imersão, ou seja, estao dentro 

do planejado. Os traços com resíduos de vidro foram superiores ao concreto 

usando material convencional. 

 De acordo com gráfico 1, o melhor traço foi T1 que teve uma porcentagem de 

adição de 20% de vidro chegando 26,30 Mpa. Os traços T3 e T4  foram que obteram 

maior quantidade de residuos de vidros no experimento e teve resultados 

semelhantes estaticamente iguais aos resultados do ensaio de T2 e T3.  

 Através do ensaio de absorção do concreto, pode-se observar que 

maiores porcentagens de vidro e aditivo em conjunto, o concreto tende a ficar 

deficiente, podendo ocasionar patologias. Com dosagens equilibradas entre os 

dois fatores em conjunto é possivel a utilização deles no concreto.  

 Portanto, pode-se afirmar que o vidro não influenciou estastiticamente na 

resistência mecânica do concreto, dessa forma, torna-se viável a utilização do vidro 

na substituição da areia no concreto.  
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Análise das Características Mecânicas do Concreto Permeável 

Produzido com Material Reciclado e Agregado Graúdo  

 

José Augusto Alves de Azevedo Junior217 

Wemerson Oliveira Sousa1 

Vailton Alves Faria218 

Resumo 

O presente trabalho tem como intenção, avaliar a utilização de agregado basáltico 

e reciclado para a produção de concreto permeável, analisando seus 

comportamentos mecânicos e sua permeabilidade por meio de ensaios. Ademais, 

o trabalho abrangerá um comparativo dos resultados encontrados tanto para o 

agregado basáltico quanto para o reciclado, utilizando para ambos, o mesmo traço 

e distribuição granulométrica. Todos os ensaios serão realizados de acordo com a 

NBR 16.416 (ABNT, 2015). Visando sustentabilidade optou escolher um material 

com o qual o descarte fosse abundante na cidade de Palmas/TO e que pudesse 

ser analisado de forma sistemática como um material de substituição, desta forma 

foi definido o granito juntamente com o mármore, que por sua vez o descarte em 

marmorarias pode chegar cerca de 7m³/mês. No estudo será analisado o uso do 

concreto permeável para a substituição de agregado graúdo trabalhado na mesma 

linha granulométrica do resíduo ou também chamado de “recorte”, sendo eles o 

Granito e Mármore.  

Palavras-chave: Concreto Permeável. Granito. Marmoraria e Sustentabilidade. 

 

Introdução 

Há séculos, o homem busca aprimorar e ampliar seu conhecimento 

construtivo por meio de novas descobertas (CARVALHO, 2008). Através de uma 

dessas descobertas, na França, em meados dos anos 1945 - 1950 desenvolveu-

se o concreto permeável, com a ideia inicial do uso na pavimentação asfáltica, 

visando uma melhor drenagem e alívio do pavimento, mas não foi muito bem 

sucedida, tanto pelo excesso de vazios, quanto a falta de ligação dos agregados. 

                                                           
217 Acadêmicos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Católica do Tocantins – Email: 
jose.azevedo@a.catolica-to.edu.br; wemerson.sousa@a.catolica-to.edu.br. 
218 Professor do curso de engenharia Civil do Centro Universitário Católica do Tocantins – email: 
vailton@catolica-to.edu.br 
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Ao se passar dos anos o método foi aperfeiçoado e melhorado, mas com outra 

aplicação, sendo agora utilizado para mais utilidades e diversidades de tipos de 

pavimentação, como por exemplo: vias de ciclismo, calçadas e praças públicas 

(ACIOLI, 2005).  

 

Metodologia  

Serão confeccionados seis corpos de provas prismáticos para o agregado 

basáltico e outros seis para o agregado reciclado sendo ele, o de granito com 

mármore, e o outro com agregado basáltico totalizando doze corpos de provas em 

forma de peça para pavimentação para cada ensaio de traço.  

Como este trabalho se aborda concreto permeável, deve-se ter uma 

resistência mecânica característica maior do que 20,0 MPa para tráfego de 

pedestres e trafego leve. Como espessura mínima, o tráfego leve deve apresentar 

no mínimo 80 mm, enquanto o trafego de pedestres deve ter espessura mínima de 

60 mm. Quando entregues na obra com idade inferior a 28 dias, devem apresentar 

no mínimo 80% da resistência especificada no momento de sua instalação e, após 

os 28 dias ou mais de cura, deve ter-se resistência superior ao definido em projeto 

(ABNT, 2015). 

Segundo Sales (2008), “devido à ausência de finos, a resistência à 

compressão de um concreto poroso tende a ser inferior a de um concreto 

convencional”. O revestimento permeável, tendo em vista sua resistência mecânica 

e sua espessura mínima, deverá atender às especificações da Tabela I. 

Tabela I - Resistência mecânica e espessura mínima  

Tipo de 
Revestimento  

Tipo de 
solicitação 

Espessura  
Mínima (mm) 

Resistência 
mecânica 

característica 
(Mpa) 

Método de 
Ensaio 

Peça de 
concreto 
(Juntas 

alargadas ou 
áreas vazadas) 

Tráfego de 
pedestres 

60 

≥ 35,0 

ABNT NBR 
9781 

Tráfego leve 80 

Peça de 
concreto 

permeável  

Tráfego de 
pedestres 

60 
≥ 20,0 

Tráfego leve 80 
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Placa de 
concreto 

permeável  

Tráfego de 
pedestres 

60 
≥ 2,0 

ABNT NBR 
15805 

Tráfego leve 80 

Concreto 
moldado no 

local  

Tráfego de 
pedestres 

60 ≥ 1,0 ABNT NBR 
12142 

Tráfego leve 100 ≥ 2,0 

 

 
Fonte: NBR 16416 (ABNT, 2015)  

 

Por experiências passadas, normalmente utilizadas desde sua descoberta 

até hoje, é necessário de aberturas para a passagem da água, como já dito por 

Sales (2008) dessas misturas de concreto permeável sejam abertas (que admite a 

passagem de água pelo seu interior), além de ter nela uma quantidade de ligante 

suficiente e limitada para não preencher os vazios, mas assegurando uma coesão 

eficiente (MEURER, 2001). A Tabela II mostra quais os valores usuais para 

execução, de acordo com os consumos e proporções.  

 

Tabela I - Consumo e proporções do concreto poroso 

Materiais  Consumo/proporção 

Ligante Hidráulico (kg/m³) 270 a 415 

Agregado Graúdo (kg/m³) 1.190 a 1.700 

Relação água/cimento (a/c) em 
massa 

0,27 a 0,34 

Relação cimento/agregado em 
massa 

1:4 a 4:4,5 

Relação agreg. Miúdo/graúdo em 
massa 

0 a 1:1 

 
Fonte: Batezini (2013) 

 
 

As curvas granulométricas de agregados utilizadas nas misturas são 

normalmente uniformes, com diâmetro único de no máximo 19 mm (BATEZINI, 

2013).  
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   Fonte: Próprio Autor 
 

Para Batezini (2013), os traços mais utilizados para este tipo de concreto 

estão inseridos na faixa de 1:4,00 e 1:5,00. Neste trabalho serão realizados dois 

traços, com dosagem em massa, um mais rico em cimento, 1:3,00, e um mais 

pobre, 1:7,00 os tais resultados encontrados foram embasados no estudo de na 

Tabela II mostrada anteriormente. Cada corpo de prova prismático terá dimensões 

de 100x 200 x 80mm (NBR, 9781; ABNT, 2013).    

Para o ensaio à compressão, serão utilizadas duas placas auxiliares, postas 

entre o corpo de prova, sendo elas circulares, com diâmetro 85mm e espessura de 

20mm (NBR, 9781; ABNT, 2013). O corpo de prova deverá estar centrado, com seu 

eixo coincidindo com o disco da máquina. 

Para o ensaio de permeabilidade, será seguida a norma internacional 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS de (2009). O ensaio é 

executado com um corpo de prova para cada traço de agregado. 

 

Resultados e Discussão  

Os processos da aferição dos dados ainda estão em andamento. Com a 

utilização dos dados extraídos do projeto, serão colocados para análises 

sistemáticas simples. Segundo Castro, partir disso, serão verificadas as 

resistências à compressão e coeficientes de permeabilidades encontrados através 

dos ensaios mínimos NBR 16.416 (ABNT, 2015), fazendo com que haja, um melhor 

Figura I - Diâmetro médio dos agregados do 
granito já britado. 



 

 

5
7
2

 

reaproveitamento de materiais reciclados, sendo eles utilizados para concreto 

permeável apresentado na Figura II. 

 

 

Para classificar, se o intuito escolhido obteve êxito com o concreto reciclado, 

é necessário que o coeficiente de permeabilidade consiga alcançar índices mais 

distantes possíveis, em relação ao concreto tradicional, o qual servirá de ponto de 

referência para os cálculos, do coeficiente de permeabilidade e a resistência 

mecânica, que são as medidas aferidas através dos testes (CASTRO, pag.43-52, 

2008).  

 

Conclusão 

A utilização de materiais novos no concreto na maioria das vezes não existe 

muita ligação física dos agregados adjuntos do material. O granito sendo da mesma 

classificação do basalto que faz total ligação com o estudo, com materiais 

comprovados que o a produção do concreto permeável com o basalto com 

diferentes proporções pode ser de certa forma viável, ao observar esse 

comportamento semelhante, palpitamos que o granito e o mármore tenham 

desempenhos com linhas de mesmo gênero, ainda assim contribuindo ao meio 

ambiente estando reaproveitando centenas de resíduos de marmorarias que são 

descartadas mensalmente, fazendo com que desta forma façamos um apanhado 

Figura  II - CP permeável demonstrativo em laboratório. 

Fonte: Próprio autor 
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de dados geral e obtenhamos resultados decisivos e pertinentes ao título da 

pesquisa. 
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Análise de pisos intertravados: Um estudo técnico ao incorporar 

o vidro como matéria prima  

 

Talline Pereira Parrião219 

Antônio Rafael de Souza Alves Bôsso220 

 Esdras Souza Ferreira221 

Resumo 

Uma excelente alternativa para pavimentação de calçadas, estacionamentos e 
jardins é a utilização de pisos intertravados, por possuir facilidade na aplicação e 
manutenção, além da relação custo x benefício. Foi observado na cidade de Palmas 
– TO que houve aumento considerável na utilização desses produtos, fato este que 
intensificou o surgimento de empresas que os comercializam. Porém nem todas as 
empresas desfrutam de um controle tecnológico adequado do concreto, que 
resultam em produtos com características ineficientes no que diz respeito a 
legislação vigente. Com o crescimento excessivo da utilização do concreto em 
obras de diversos tipos, há uma preocupação em produzir objetos de engenharia 
alinhados a sustentabilidade como, por exemplo, a incorporação de resíduos 
sólidos no concreto. Com base nisto, a presente pesquisa objetivou estudar os 
blocos de pisos intertravados de 60 mm com a incorporação de pó de vidro de 
embalagens não retornáveis do tipo long neck. Foram executados traços de 
concreto com a substituição parcial da areia pelo vidro, em proporções de 5%, 10% 
e 15%. Para os teores de substituição estudados na pesquisa, as substituições não 
influenciaram expressivamente no aumento da resistência a compressão. Porém 
grande parte das substituições atingiram um patamar de resistência equivalente ao 
concreto sem substituição 

Palavras-chave: Blocos de concreto. Pisos intertravados. Vidro. Resíduos sólidos. 

Sustentabilidade. 

 

Introdução  

 A alta utilização do concreto na construção civil é devida á suas amplas 

características que o torna executável a maioria das situações construtivas 

existentes, como casas, pontes, monumentos históricos, etc., porém o uso do 

mesmo traz consigo problemas ambientais de grandes proporções. Uma maneira 

de diminuir esses problemas, é a incorporação de resíduos no concreto, que pode 

até mesmo melhorar suas características, além de contribuir positivamente para o 

meio ambiente.   
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 Embalagens de vidro não retornáveis são resíduos gerados em grande 

escala que na maioria das vezes não tem destinação sustentável, gerando assim 

um grande volume de lixo que demora milhões de anos para se decompor.  

 Contudo, uma alternativa para a destinação dessas garrafas seria o emprego 

delas no concreto. Segundo Lopez (2005), a utilização de vidro moído com a função 

de substituir parcialmente a areia em traço de concreto ou argamassa além de 

reduzir o volume de vidro depositado em lixões e aterros sanitários, torna o concreto 

mais resistente pelo fato do vidro ocupar os vazios do mesmo. 

 Objetiva-se com esse estudo analisar pelo teste estatístico de Tukey as 

propriedades físico-mecânicas de peças de piso intertravado de concreto 

produzidas com a substituição parcial da areia pelo vidro moído aos 14 dias em 

cura seca ao ar livre na sombra e úmida por aspersão. 

 

Metodologia 

  Os materiais utilizados na pesquisa constituem-se do cimento Ciplan CP-V-

ARI, areia do tipo média e a brita 0, fornecidos pelo UniCatólica. O vidro utilizado 

foi proveniente da coleta seletiva de garrafas do tipo long neck em bares e 

restaurantes da cidade de Palmas - TO. 

 As garrafas coletadas foram limpas, e em seguida foram moídas pelos 

equipamentos moinho de martelos e o Abrasão Los Angeles adotando a ABNT NM 

51:2001 como referência, adquirindo diferentes granulometrias. Após o 

peneiramento do vidro, foi utilizado na pesquisa os resíduos passantes na peneira 

4 (#4,8 mm). 

 Após a caracterização dos agregados miúdos e graúdos, desenvolveu-se um 

traço padrão (T1) em laboratório para atender a resistência de 35 MPa, onde foram 

confeccionados 9 corpos e prova, com dimensões de 10 cm x 20 cm (diâmetro x 

altura).  Os corpos de provas foram adensados manualmente e após 24 horas 

desmoldados e submetidos a 7 dias de cura úmida por imersão. Após o processo 

de cura foram retificados e rompidos, obtendo a resistência esperada, tomou-se o 

mesmo como referência para a confecção das peças de pisos intertravados.  

 A próxima etapa foi a confecção das peças, que ocorreu na obra do Hospital 

do Amor de Palmas, com auxílio de estagiários do UniCatólica que atuavam no 
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local. No pátio da obra foram realizadas a produção do concreto para a moldagem 

das peças, fazendo a substituição do agregado miúdo convencional (areia) pelo pó 

de vidro moído nas proporções de 0% (T1), 5% (T2), 10% (T3) e 15% (T4). As peças 

foram adensadas por uma mesa vibratória fornecida pela empresa responsável 

pela obra do Hospital. No total foram produzidas 80 peças de concreto, sendo 20 

para cada proporção de substituição, onde estão subdivididos em 10 para cada tipo 

de cura. 

 As peças foram desmoldadas após 24 horas da sua produção e foram 

transportados para o UniCatólica, logo após foram submetidas aos processos de 

cura. Para a característica mecânica das peças de pisos intertravadas analisou-se 

5 peças de pisos intertravado para cada traço de concreto. Todos os corpos de 

prova foram capeados para a regularização da superfície com argamassa 

convencional (areia, cimento e água). Após o capeamento, aguardou-se 24 horas 

para o rompimento. 

 A partir dos dados experimentais obtidos, foi realizada a análise estatística 

descritiva, sendo composta pela média, variância amostral, desvio padrão amostral, 

coeficiente de variação, tabelas e gráficos estatísticos. E ainda, foram utilizadas 

ferramentas, como o teste de Tukey para comparar as médias obtidas.  

 

Resultados e Discussão 

 Quanto a analise de absorção da água foram utilizadas 5 peças de cada tipo 

de traço: T1, T2, T3 e T4. Os índices de absorção de água estão dispostos na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Resultados do ensaio de absorção de água das peças de piso 

intertravados 

  T1 T2 T3 T4 

Média (%) 5,24 6,12 6,76 6,24 

Fonte: Autores, 2019  

 

 Conforme a Tabela 1, em detrimento dos aspectos recomendados pela 

ABNT NBR 9781:2013, a qual determina que a amostra de peças de concreto deve 
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apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6 %, não sendo 

admitido nenhum valor individual maior do que 7 %, todos os resultados ficaram 

dentro do que é estabelecido por norma.  

 A característica mecânica das peças de pisos intertravadas foi expressa por 

meio da resistência à compressão individual, determinada conforme ABNT NBR 

9781:2013. As Tabelas 2 e 3 e Gráficos 1 e 2 representam os resultados obtidos 

do teste de Tukey para analisar as médias de resistência à compressão das peças 

de pisos intertravados que foram ensaiadas. 

 
 
 

Tabela 2 - Resumo do teste de Tukey da resistência à compressão aos 14 dias 

de cura seca 

Traço Média 
Diferença entre as médias (Cura Seca - MPa) 

T1 T2 T3 T4 Código 

T1 29,23     a 

T2 27,68 1,55    a 

T3 18,95 10,28 8,73   b 

T4 26,94 2,29 0,74 7,99   a 

HSD 5,35  α = 0,05         

Fonte: Autores, 2019 
 
 

Figura 1 - Resistência a compressão aos 14 dias de cura seca 
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Fonte: Autores, 2019 

 

 Com base na análise do teste realizado apresentado na Tabela 2, verifica-

se que para a cura seca as médias de T1 e T2; T1 e T4 são estatisticamente iguais 

ao nível de significância de 5%, e estatisticamente diferentes para T1 e T3. 

 

Tabela 3 - Resumo do teste de Tukey da resistência a compressão aos 14 dias 

de cura úmida 

Traço Média 

Diferença entre as médias (Cura Úmida - 

MPa) 

T1 T2 T3 T4 Código 

T1 27,92 

    

a 

T2 27,65 0,27 

   

a 

T3 30,61 2,69 2,96 

  

a 

T4 25,20 2,73 2,45 5,41   b 

HSD 
3,75 

 α = 

0,05         

Fonte: Autores, 2019 

 

Figura 2 - Resistência a compressão aos 14 dias de cura úmida 

 
Fonte: Autores, 2019 
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 Para a cura úmida T4 se mostrou diferente dos demais traços avaliados, ao 

nível de 5% de significância. 

 Apesar dos resultados T3(cura seca) e T4 (cura úmida) apresentarem valores 

dispersos dos outros resultados, o vidro se mostrou com capacidade técnica 

mecânica adequada para atender as características normativas sobre a resistência 

mecânica nos demais traços.  

 

Conclusões 

 Em relação aos tipos de curas empregados, a cura úmida apresentou 

resultados mais satisfatórios em relação a resistência do que cura seca. Os traços 

T1, T2 e T3 da cura úmida são estatisticamente iguais ao nível de significância de 

5%, porém pode-se inferir que o T3 é o melhor traço, em aspectos sustentáveis, 

devido ao fato de incorporar no traço quantidade maior de vidro em relação aos T1 

e T2, além de que a resistência atingiu cerca de 90% de 35 Mpa, visto que os blocos 

foram rompidos aos 14 dias de cura. 

 As análises estatísticas ratificam os resultados encontrados nos ensaios 

realizados, nesse caso é possível afirmar que para os teores de substituição 

estudados na pesquisa não influenciaram expressivamente no aumento da 

resistência a compressão. Porém grande parte das substituições atingiram um 

patamar de resistência equivalente ao concreto sem substituição. 
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Análise do Controle da Produção em uma Fábrica de Gelados 

Comestíveis Localizada na Cidade de Palmas – TO  
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Resumo 

Gelados comestíveis são produtos alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de 
gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros ingredientes e submetidos ao 
congelamento. O trabalho realizado aborda a análise do controle de produção, com 
o objetivo de compreender o processo em uma fábrica de gelados comestíveis 
localizada na cidade de Palmas - TO para preposição de ações de melhoria no 
processo. Por meio de ferramentas da qualidade, tais como: fluxograma e folha de 
verificação, realizou-se o mapeamento para compreender o processo de fabricação 
do sorvete e picolé e com a folha de verificação foi possível coletar os tempos de 
operação para cada etapa do processamento, descrição dos equipamentos e a 
produtividade, possibilitando o levantamento das possíveis falhas no processo. 
Com isso, foi possível identificar o comportamento do processo manual e semi- 
automático, alguns problemas como: a causa de falta de matéria-prima, ausência 
de controle de produção. Subsequentemente foi realizado um plano de ação com 
propostas para melhorias do processo. Desta forma se pode concluir que com as 
ferramentas da qualidade é possível identificar os problemas relacionados controle 
da produção e enxergar melhorias simples que podem ser realizadas, sem gerar 
investimentos para a organização. 

Palavras-chave: Sorvete. Picolé. Ferramenta da Qualidade.  

 

Introdução 

 Segundo Fernandes (2017), o controle da produção se define como atividade 

gerencial tendo como função de regularizar, planejar, coordenar, dirigir, e controlar 

o fluxo do processo em curto prazo. Desta forma pode-se observar que o controle 

de produção tem grande importância para empresa de gelados comestíveis, pois 

através do controle é capaz de indicar pontos de alto índice de qualidade na tarefa 

realizada na fábrica, bem como etapas onde ocorrem problemas, desde as não 

conformidades, a descoberta de alguns gargalos, ou mesmo possíveis desperdícios 

de materiais e tempo. 
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 O sorvete teve origem em épocas muito antigas. Os chineses, há 3.000 anos, 

já utilizavam uma mistura de neve com sucos de frutas, o que seria a precursora 

dos sorvetes. Antes do ano 1.300, Marco Polo trouxe para o Ocidente várias 

receitas de sorvetes. A nata foi introduzida como ingrediente e, por volta de 1700, 

as pessoas saboreavam uma sobremesa muito parecida com o sorvete de hoje. 

 Os gelados chegaram ao Brasil em 1834, quando dois comerciantes 

compraram gelo de um navio americano e fabricaram sorvetes com frutas 

brasileiras. Mas a produção industrial de sorvete no Brasil teve inicio somente em 

1941. 

 Segundo a ANVISA (2003), gelados comestíveis são produtos alimentícios 

obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de 

outros ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcares e outros 

ingredientes e substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em 

condições que garantam a conservação do produto no estado congelado ou 

parcialmente congelado. 

 O setor de produção é fundamental em uma empresa e si tornam pontos 

críticos para a obteção da qualidade, agilidade e economia dentro de seu processo 

de produção. Neste aspecto o planejamento é uma ferramenta de grande 

relevância para uma empresa, por meio da ferramenta é capaz de gerenciar os 

recursos operacionais fazendo uma análise dos dados de todas as operações e 

consolidando informações e tem como objetivo planejar, controlar o processo de 

fabricação dos produtos utilizando os recursos necessários para a sua produção. 

 Segundo ABIS (2014), de 2003 a 2013, o consumo de sorvetes no Brasil 

passou dos 685 milhões de litros para 1,244 bilhão de litros, um aumento de 86,1%, 

esse aumento as empresas no ramo de gelados comestíveis tendem a buscar cada 

vez mais melhorias contínuas para aumentar sua produtividade e se destacar no 

mercado. 

 O objetivo deste trabalho foi Compreender o processo de produção em uma 

fábrica de gelados comestíveis localizado na cidade de Palmas – TO. 

 

Metodologia 

 A pesquisa foi realizada em uma fábrica de gelados comestíveis de pequeno 

porte, localizado na região norte de Palmas – TO, sendo composta por 6 

colaboradores. Esta empresa atua no mercado palmense desde 2014, que inclui 

sorvetes e picolés em sua linha de produção. Para a fabriação dos produtos era 

utilizado dois sistemas de produção sendo semi-manual e semi-automático. 
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 O presente estudo ocorreu nas seguintes etapas: 1) Descrição do processo 

de fabricação de gelados comestíveis por meio do mapeamento, através do 

mapeamento foi feito o fluxograma mostrando cada etapa do processo produtivo, 

logo em seguida descrição dos equipamentos, capacidade produtiva dos 

equipamentos, detalhando passo a passo do processo. 2) Levantamento de dados 

do processo por meio de observações in loco, registros dos tempos de realização 

de cada processo (utilização de um cronometro). 3) Verificação dos insumos de 

entrada e saída do processo produtivo foi feito por meio de observação e anotação 

de todos os insumos na fábrica para a realizar a fabricação dos produtos; 4) 

Comparação do processo que antes era semi-manual e após a automatização. 

 

Resultados e Discussão 

 Por meio de visita in loco, foi possível acompanhar e mapear o processo de 

fabricação dos sorvetes de forma semi-manual e semi-automático e dos picolés de 

forma semi-manual, através da aplicação do questionário não estruturado a 

empresa encontra-se em processo de adaptação para a automação de produção 

para a fabricação de sorvetes, transformando o processo semi-manual em semi-

automático, não há um controle e monitoramento do estoque e planejamento de 

produção. 

 Por meio de observação e mapeamento dos processos foi possível identificar 

as seguintes falhas, tais como: falta de matéria-prima, o fornecedor de matéria-

prima da empresa é de outra cidade, desta forma a empresa que fornece os 

ingredientes passa na capital uma vez por semana, a reposição do estoque só é 

feita nesse período, logo o gestor não tem a estimativa da quantidade de 

ingredientes utilizada no decorrer da semana para a fabriação dos produtos, 

ausência de controle de produção, a mesma não tem controle do input/output, desta 

forma a empresa não utiliza nem um tipo de software para auxiliar no controle de 

produção a qual os produtos são fabricados. 

 A produção do sorvete no processo semi-automático inicia-se pelo 

levantamento quantitativo dos produtos acabados armazenados na câmera-fria, 

sendo realizado diariamente no início do expediente. O levantamento só não é feito 

exceto o dia de produção de picolé. A lista de controle de produtos estocado é 

realizada de forma manual. Este controle é exercido apenas com entrada de 

produtos acabados na qual é repassado para o setor de produção, onde é 

observado quais dos sabores que tem menor quantidades, logo após é realizado o 

processo de fabricação desses sabores. 

 No processo semi-automático só é permitido a produção de um único sabor, 

devido à capacidade das máquinas. Todos os sorvetes produzidos são 
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armazendados na câmera-fria. Nesse processo é utilizado as seguintes máquinas: 

pasteurizadora com a capacidade de 150 L, Tina e uma sorveteria. 

 Na produção semi-manual são duas máquinas o liquidificador com a 

capacidade de 25 L, produz aproximadamente 6 potes de sorvetes de 2 kg, já no 

processo contínuo são três máquinas sendo pasteurizadora, no processo do picolé 

a produção é feita em três equipamentos, liquidificador industrial, pasteurizadora e 

esteira rodopac com a capacidade produtiva de 25 L, produz aproximadamente 280 

picolés . O tempo de produção no processo manual leva aproximadamente tempo 

37 min no processo contínuo tempo aproximado de tempo 6h e 45min. 

 A produção do picolé é realizada de forma semi-manual, é feita uma vez por 

semana o dia da produção é definido conforme o estoque. Devido a empresa não 

ter controle de demanda são produzido todos os sabores que a empresa trabalha. 

Os picolés foram produzido e estocado na câmera-fria, no decorrer da semana os 

vendedores abastecem seus carrinhos na fábrica para venderem nas ruas. Muitas 

vezes o mesmo não conseguem vender todos os picolés no decorre do dia tendo 

que devolver para fábrica, na qual só poderá ser reutilizar se for mantido a 

temperatura adequada, segundo a ANVISA a temperatura é de -18°C caso 

contrário deveria ser descartado. A logística de todos os produtos acabados é feita 

por transporte próprio da empresa. 

 

Conclusões 

 Conclui-se que o trabalho possibilitou analisar o controle de produção em 

uma fábrica de gelados comestíveis localizado em Palmas – TO, pois desta forma 

identificaram-se problemas nos processos internos da empresa, como por exemplo 

falta de materia prima e fornecedor, ausência no controle de pordução, e sugerir 

possíveis melhorias para o mesmo. 

 A partir do estudo realizado na empresa de gelados comestíveis, 

determinaram-se ações de melhorias para o processo produtivo, para aumentar o 

desempenho de produção e a qualidade do produto final, de acordo com as 

especificações da linha de produção. 

 Desta modo, sugerem-se as seguintes soluções: buscar de novos 

fornecedores ou planejar o estoque de matéria-prima para que a falta de 

ingredientes não venha impactar na produção; implantar um software com a 

finalidade de auxiliar no controle de produção e nas tomada de decisões da 

empresa; contratar ou definir um funcionário para ficar responsavél diretamente no 

setor de produção analisando e controlado todo o fluxo da cadeia produtiva. 
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Análise e Caracterização em Pavimentos Rodoviários 

Geovanna Carvalho Viana224 
Felipe Lima Mascarenhas2 

Roberta Paula Medeiros Silva, MSc225 
 

Resumo  
O pavimento é uma estrutura composta por múltiplas camadas e que objetivam a 
melhoria para um tráfego mais seguro e econômico. No entanto, as malhas viárias 
estão em estado de deterioração devido à falta de manutenção e ao aumento do 
tráfego nos últimos anos. Ressalta-se a importância de uma melhor compreensão 
à cerca das patologias em pavimento flexível e os métodos que podem ser 
utilizados para suas manutenções e/ou correções. Este trabalho visa identificar e 
classificar as patologias encontradas em trechos da rodovia TO-010, principal 
ligação entre Palmas/TO e à cidade de Miracema. Serão relacionadas as patologias 
por meio de levantamento in loco baseados nos critérios e classificação de acordo 
com a normativa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) 005/2003 – TER, por meio de levantamento visual e fotográfico. Com as 
patologias identificadas por trecho, serão catalogadas e analisadas gerando um 
mapeamento das condições do pavimento asfáltico nos trechos propostos, e assim, 
propor formas de contê-las com métodos apropriados para 
restauração/manutenção do pavimento flexível da Rodovia proposta. É comum a 
observação dede rodovias desgastadas e é necessário que haja uma melhoria no 
sistema viário com manutenções rotineiras e/ou preventivas, parâmetros reais para 
o dimensionamento dos pavimentos e fiscalização quanto a utilização das rodovias, 
e assim, alcançar níveis satisfatórios de qualidade. 
Palavras-chave: Infraestrutura viária. Rodovias. Patologias. Pavimento flexível. 
Rodovias. 
 

Introdução 

A partir da década de 1950, o sistema rodoviário tem apresentado um 

amplo destaque na economia nacional tal como principal meio de transporte de 

cargas do interior do país para seus principais centros consumidores 

(ALBUQUERQUE, 2007). 

Com o intuito de que a infraestrutura rodoviária assumisse tal importância, 

muitos investimentos foram realizados ao longo de 30 anos, proporcionando a 
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ligação entre as mais distantes localidades do país, servindo também como uma 

estratégia para impulsionar o desenvolvimento de regiões menos favorecidas 

(ALBUQUERQUE, 2007). 

Conforme dados de 2018, da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 

o Brasil possui 1.720.700 km de rodovias, bem como, apenas 105.814 km são 

pavimentadas, dos quais cerca de 34% são considerados regular e 16% em 

condições ruins ou péssimas, por falta de manutenção. 

Diante deste cenário pode-se inferir que rodovias de boa qualidade 

proporcionam retorno econômico para a sociedade, seja na operação dos veículos, 

na economia dos recursos públicos empregados na recuperação e na manutenção 

da malha, ou, ainda na redução do número de acidentes (COLARES, 2011). 

O objetivo é mapear e classificar as patologias identificadas na Rodovia 

TO-010 de acordo com a Norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) 005/2003 – TER, e assim propor um processo de recuperação 

do pavimento flexível dos trechos, de acordo com os problemas identificados e 

assim entender e sintetizar os processos usuais para este tipo de pavimento.  

 

Metodologia 

O estudo tem como propósito delimitar os trechos da Rodovia TO-010 que 

conecta a cidade de Palmas à Miracema. Será feito um levantamento panorâmico 

das condições da Rodovia por meio de um levantamento prévio verificando os 

principais defeitos e a natureza das patologias. Posteriormente, será realizado um 

levantamento visual e por meio fotográfico. E concomitante ao processo visual, a 

catalogação com o auxílio de instrumentos técnicos para caracterização das 

patologias.  

Para a caracterização serão utilizados os seguintes equipamentos: 

odômetro; régua e fita métrica; manual de danos da PCI; régua 3 m, caneta e 

trenas. 

Em geral, a estrutura do pavimento é compreendida, em seu sentido 

estrutural, para receber e transmitir os esforços de maneira a amenizar as pressões 

sobre as camadas inferiores. A NBR 7207/82, certifica que o pavimento é formado 

por quatro camadas: subleito, sub-base, base e revestimento.  
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As patologias catalogadas pela norma brasileira (citar a norma) e que são 

consideradas para medir o fator de qualidade da superfície do pavimento (IGG – 

Índice de Gravidade Global) são: as fendas (F); os afundamentos (A); as 

corrugações e ondulações transversais (O); panela ou buraco (P); exsudação (E); 

remendos (R). (BERNUCCI et al., 2007) 

Na norma DNIT 005/2003 – TER, foram enumeradas as principais 

patologias bem como as suas possíveis causas que podem ter gerado o defeito em 

questão. (BRASIL, 2003), tais conceitos serão utilizados na caracterização da 

Rodovia TO-010.  

-Fenda: qualquer descontinuidade na superfície do pavimento, que 

conduza a aberturas de menor ou maior porte, apresentando-se sob diversas 

formas. Subdivide-se em fissura e trinca.  

-Afundamento: deformação permanente caracterizada por depressão da 

superfície do pavimento podendo apresentar-se sob a forma de afundamento 

plástico ou de consolidação. 

-Ondulação ou corrugação: Conforme norma DNIT 005 (BRASIL, 2003a, 

p.3), é uma “[...] deformação caracterizada por ondulações ou corrugações 

transversais na superfície do pavimento. ” 

-Panela ou buraco: conforme DNIT 005 (BRASIL, 2003a, p.3) definida por 

cavidade que se forma no revestimento por diversas causas (inclusive por falta de 

aderência entre camadas superpostas, causando o deslocamento das camadas), 

podendo alcançar as camadas inferiores do pavimento, provocando a 

desagregação dessas camadas. 

-Exsudação: de acordo com DNIT 005 (BRASIL, 2003a, p.3), é o excesso 

de ligante betuminoso na superfície do pavimento, causado pela migração do 

ligante através do revestimento. 

-Remendo: conforme Bernucci (2007, p.416), é definido como “[...] um tipo 

de defeito apesar de estar relacionado a uma conservação da superfície e 

caracteriza-se pelo preenchimento de panelas ou qualquer outro orifício ou 

depressão com massa asfáltica”. Remendo pode ser ramificados em: remendo 

profundo e remendo superficial.  

As figuras 1a 4, ilustram tipos comuns de patologias de superfície em 

pavimentos flexíveis e possíveis causas para seu surgimento.  
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Figura 1 - Trinca isolada longitudinal longa (TLL).  

  

FONTE: Bernucci et al. (2006) 

Possíveis causas: falhas executivas, recalques diferenciais. Podem 

também aparecer junto à trilha de roda ou como falha de juntas longitudinais de 

diferentes frentes de compactação. Envelhecimento do ligante asfáltico. 

Figura 2 - Trinca de retração (TRR).  

 

FONTE: Bernucci et al. (2006) 

Principais causas: trincas decorrentes da reflexão de trincas de placas de 

concreto de cimento Portland ou de trincas preexistentes.  

Figura 3 - Afundamento de trilha de roda.  

 

Fonte: DNIT 005/2003 – TER.  

Possíveis causas: falha na dosagem de mistura asfáltica – excesso de 

ligante asfáltico; falha na seleção de tipo de revestimento asfáltico para a carga 

solicitante, em geral com solevamento lateral.  
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Figura 4 – Ondulação ou corrugação.  

 

Fonte: DNIT 005/2003 – TER.  

Possíveis causas: as corrugações são ondulações transversais ao eixo da 

via, devido à má execução, excesso de asfalto (baixa resistência da massa 

asfáltica) ou finos. As corrugações estão relacionadas às tensões cisalhantes 

horizontais concebidas pelos veículos em áreas submetidas a aceleração ou 

frenagem. São comuns em subidas, rampas, curvas e interseções.  

Quanto ao método utilizado para identificar as patologias nos pavimentos, 

abordaremos inicialmente o da Irregularidade Longitudinal. Esse método é usado 

em diversos países inclusive pelo Brasil, sendo uma ferramenta de aceitação e 

controle das obras de pavimentação. Tem como sigla IRI – Internacional 

Roughness Index (índice de irregularidade internacional), usado para quantificar os 

desvios de superfície no pavimento em m/km, tendo como base o projeto original. 

(BERNUCCI et al, 2006, p. 407) 

Após o levantamento, classificação e identificação das possíveis causas 

será possível definir um plano de intervenção e cuidados com restauração e 

manutenção dos trechos analisados, corroborando com apontamentos e soluções 

adequados para prolongar a durabilidade.  

 

Resultados Esperados 

O resultado final do estudo visa uma avaliação adequada do pavimento da 

Rodovia TO-010, a fim de determinar as causas e a intensidade da restauração 

necessária. É importante que as informações sejam organizadas de forma 

consolidada para facilitar a determinação das causas das deteriorações 
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encontradas, a identificação das alternativas de restauração e uma melhor gestão 

do pavimento. 

 

Conclusão 

Este trabalho tem como objetivo identificar e classificar as patologias 

encontradas em um trecho de uma rodovia TO-010 com trechos de ligação da 

cidade de Palmas à Miracema no Estado do Tocantins, relacionar cada tipo de 

patologia encontrada no serviço de pavimentação asfáltica, bem como entender os 

métodos utilizados no processo de restauração. Por meio da revisão de literatura, 

identifica-se a importância das rodovias estarem em boas condições, pois delas 

dependem o crescimento econômico entre outros fatores que beneficiam a 

sociedade. No entanto, verifica-se que uma grande parte das malhas viárias se 

encontram em estado de deterioração devido ao aumento do tráfego de veículos 

nos últimos anos. 
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Análise Físico-Química e Microbiológica de Águas Minerais 

Comercializadas na cidade de Palmas – TO 

 

Horranna Rythyelle Martins Costa Barbosa226 
Sebastião Nôleto Júnior227 

 

Resumo 

As análises foram feitas para a verificação da qualidade das águas minerais 
comercializadas na Cidade de Palmas – TO, verificando sua conformidade com as 
rotulagens dos fabricantes e legislação vigente. Foram analisados dois pontos de 
comercialização de águas minerais, no setor Jardim Aureny III, e coletadas três 
garrafas de 500 ml sem gás de cada ponto. Foram obtidas as amostras da maneira 
como estavam sendo comercializadas e transportadas ao laboratório para análise 
das características físico-químicas (temperatura, cor, turbidez, condutividade 
elétrica, oxigênio dissolvido e pH) e microbiológicas. Os resultados obtidos 
mostraram estar em conformidade com as rotulagens dos fabricantes e dentro do 
padrão estabelecido pela legislação Brasileira. 
Palavras-chave: Qualidade. Legislação. Água mineral. 

Introdução 

As águas minerais são aquelas comprovadamente de origem subterrâneas, 

obtidas diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas, são 

caracterizadas pelo conteúdo definido e constante de sais minerais e pela presença 

de oligoelementos e outros constituintes. A qualidade e os parâmetros da água 

mineral são apresentados através das características físico-químicas incluído nos 

rótulos, além das características microbiológicas, para a verificação de potabilidade 

dessa água.  Vista a importância da água para a vida humana, há que se levar em 

conta o papel dos cursos d'água na veiculação de inúmeras enfermidades. Desse 

modo, avaliação da água, principalmente daquela destinada ao consumo humano, 

é de fundamental importância. Por ela pode-se ter certeza de que a água distribuída 

é de confiança se está isenta de microrganismos ou substancias químicas que 

podem ser prejudiciais a saúde humana (BRASIL, 2009).  
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No que se referem ao consumo de águas minerais, os cuidados devem ser 

levados em consideração, sendo considerado a necessidade de garantia da 

qualidade do produto ofertado ao consumidor, assegurando a ausência de riscos 

de seu consumo para a saúde humana. O trabalho propõe a verificação da 

qualidade das águas minerais comercializadas, com intuito de contribuir com o 

conhecimento e disseminação da ideia a respeito de sua qualidade, comparando 

os dados obtidos com os rótulos dos fabricantes e com a legislação vigente.  

 

Metodologia 

As atividades de análises foram realizadas no Laboratório de Saneamento 

do Centro Universitário Católica do Tocantins, Campus I. As amostras foram 

obtidas da maneira como estavam sendo comercializadas e transportadas ao 

laboratório para análise das características físico-químicas (temperatura, cor, 

turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e pH) e microbiológicas. As 

resultância das análises foram comparadas as informações contidas nos rótulos 

das seis embalagens de água mineral sem gás.  

Os parâmetros físicos – químicos das águas foram determinados seguindo-

se as metodologias do Manual Prático de Análise de Água da Fundação Nacional 

de Saúde – 4ª Edição, 2013. Os frascos de 500 mL, sem gás, estavam lacrados, 

sem a probabilidade de contaminação externa, os dados dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos escolhidos foram avaliados conforme á RDC 274/2005 

(BRASIL,2005) e Portaria n° 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL,2011). Foram 

realizadas análises de três marcas distintas de água mineral comercializada, em 

duplicata.   

A determinação de cor foi realizada por Fotômetros Calorímetros Medidores 

de iones específicos Monoparamétricos Portatiles de Mesa (HANNA instruments HI 

93727). A turbidez foi estabelecida pelo método turbidimétro (Turbidez METER 

INSTRUTMERM TD - 300). A condutividade Elétrica foi medida em condutivímetro 

digital modelo METER 4169. O oxigênio dissolvido foi medido pelo ( YSI SSO A). 

O método para definir o pH e temperatura foi o Potenciométrico, utilizando o 

pHmetro de mesa marca QUIMIS. Na análise microbiológica foi utilizado o método 

de tubos múltiplos, utilizando o Manual do fabricante Acumedia –A-1 Medium e 
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Manual prático de Análise de Água da fundação Nacional de Saúde-4º Edição, 

2013. Todos os métodos de análises realizados para obtenção do resultado 

apresentado nesse trabalho seguiram como referencia o manual Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater – 22º Edição – 2012, método 9221.  

Os resultados dos parâmetros físico-químicos foram feitos as verificações 

aos limites estabelecidos pela Resolução RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005, 

que dispõe sobre o regulamento técnico para águas envasadas, e aos VMP’s 

definidos pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde 

de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade.  

 

Resultados e Discussão 

Posterior a prática da análise fez-se a comparação dos resultados adquiridos 

com os valores ordenados pelas normas de regulamento de potabilidade e 

qualidade da água para consumo humano. Os resultados obtidos, valores da 

rotulagem dos fabricantes e VMP’s são apresentados na tabela 1 a baixo. 

Tabela 1. Valores de Parâmetros Físico-Química e Microbiológicas em Águas 
Minerais 

Parâm

etros 

1º Ponto 2º Ponto 
RÓTULOS DAS 

AMOSTRAS 

VM

P’s( 

Valo

r 

máxi

mo 

per

mitid

o) 

AMO

STR

A ‘A’ 

AMO

STR

A ‘B’ 

AMO

STR

A ‘C’ 

AMO

STR

A ‘A’ 

AMO

STR

A ‘B’ 

AMO

STR

A ’C’ 

AMO

STR

A ‘A’ 

AMO

STR

A ‘B’ 

AMO

STR

A ‘C’ 

COR 0 40 40 60 30 30 - - - 
< 

15,0 

Turbid

ez 

(ntu) 

1.16 2.17 1,82 2,39 2,02 1,77 - - - 
< 

5,0 
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Condu

tividad

e 

Elétric

a 

(µS/c

m) 

22.6°  

C – 

37,2 

22,2°

C – 

12.2 

22.4°

C – 

3,0 

23°C 

– 

39,6 

22,5°

C – 

12.8 

22.4°

C – 

3.2 

25°C 

– 

56.7 

25°C 

– 9.4 

25°C 

– 11 
- 

pH 

22.3°

c - 

5,39 

21,8°

C – 

5.38 

21.8°

C – 

5,38 

22.4°

C – 

5.04 

22.0

6°C 

– 

3,27 

22,0

4°C 

– 

5.24 

25°C 

– 

6,41 

25°C 

– 

5,24 

25°C 

– 

4.88 

9,5 

Temp

eratur

a  (°C) 

22,3° 

C 

22,8°

C 

21,8°

C 

22.0

4°C 

22.0

6°C 

22.0

4°C 

24,4°

C 

25.1°

C 

27.7°

C 
- 

O.D 

(mg/L) 

22,3° 

C – 

8,75 

22,2°

C – 

8,13 

22,2°

C – 

7,42 

22.5° 

- 

10.0

0 

22.0

5° - 

7.29 

22.0

3°C 

– 

8,29 

- - - - 

Colifor

mes 

Termo 

toleran

tes 

Ausente Ausente - - - 

Aus

ênci

a 

em 

100 

mL 

VMP = Valor Máximo Permitido de acordo com a Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da 

Saúde de 03 de Outubro de 2017 (Origem: PRT MS/GM 2914/2011); 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Conclusões 

O aumento no consumo de água mineral no país, motivado por questões 

diversas necessita de análises de sua qualidade microbiológica.  

Com base nas análises de seis amostras de três diferentes marcas de água 

mineral comercializadas no município de Palmas – TO no Setor Jardim Aureny III, 

foi verificado que apresentou conformidade físico-química quanto aos parâmetros 

temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e 

microbiológico, coliformes termotolerantes, atendendo as especificações prevista 
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na Legislação Brasileira. Quanto á composição físico – química apresentada nos 

rótulos dos fabricantes, que bem como apresentam informações obrigatórias 

estabelecidos pela legislação em seus rótulos, sendo verificada também as datas 

de envases e validade do produto, está em conformidade.  
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Antena Dipolo de Meia Onda 

 

Kayo Max Pereira Lopes228 

Vailton Alves de Faria229 

Eduardo Wasghinton Costa Carvalho230 

 Lucas Rocha de Oliveira231 

Gabriel Miranda Castro Doutor232 

 

Resumo 

Antena mais comum e universalmente conhecida é o dipolo de meia onda, a partir 
do qual são projetados e avaliados outros tipos de antenas. O presente trabalho 
visa explanar o dimensionamento e montagem desse dipolo de simples aspectos 
construtivo, porem de importância incontestável. A facilidade de dimensionamento 
e montagem foi o carro chefe na escolha desse projeto, de modo didático o dipolo 
de meia onda tem suas características e aplicações abordadas de forma que todos 
possam entender. O conceito básico é que quando uma onda eletromagnética é 
interceptada por um condutor, neste surgem correntes induzidas e a característica 
destas correntes dependerá do formato do objeto, dimensões e também da própria 
frequência do sinal interceptado. Após executado todo o projeto, já na faze de 
testes constatou-se que a antena de meia onda em uma linha reta e sem obstáculos 
consegue emitir e receber um ótimo sinal em até 75 metros de distancia, já com 
uma edificação como obstáculo para a mesma qualidade de sinais a distancia é 
reduzida em 50%.  
Palavras-chave: Antena. Rádio FM. Telecomunicação.  

Introdução 

Segundo Ulaby (2007) uma antena pode ser um transdutor entre uma onda 

guiada que se propaga numa linha de transmissão e a onda eletromagnética que 

se propaga num meio sem limitações (geralmente o espaço livre), ou vice versa; ou 

seja, são dispositivos com a funcionalidade de transformar sinais elétricos em 
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energia eletromagnética na emissão e, na recepção converte sinais 

eletromagnéticos em sinais elétricos.  

De maneira geral as antenas têm diversas divergências em seus aspetos 

construtivos, tamanhos e funcionalidades, porém o princípio de funcionamento é 

basicamente o mesmo, o transmissor produz um sinal na forma de corrente 

alternada, corrente esta que ao circular pela antena produz uma onda 

eletromagnética (OEM) ao seu redor que é irradiada pelo ar; já o receptor capta o 

sinal que induz nele uma pequena corrente, onde é amplificada. Segundo o instituto 

NCB, a antena dipolo de meia onda é a que trataremos nesse projeto e, além de 

ser a antena mais comum e universalmente conhecida, a partir da qual são 

projetados e mesmo avaliados outros tipos de antena.  

Com a finalidade de auxiliar no estudo e desenvolvimento das teorias 

eletromagnéticas, em 1886, foram criadas as primeiras antenas pelo físico Heinrich 

Hertz e, na atualidade elas têm demasiada importância para a revolução 4.0 ou 

quarta revolução industrial que é uma expressão que engloba algumas tecnologias 

para automação e troca de dados. Utiliza conceitos de sistemas ciberfísicos, 

internet das coisas e computação em nuvem. Dentre essa gama de antenas o 

objetivo desse trabalho é construir uma antena dipolo de 
1

2
 comprimento de onda 

capaz de receber e transmitir um sinal FM, compreender os princípios e 

funcionalidades da antena assim como a irradiação das ondas eletromagnéticas 

produzidas. 

 

Metodologia  

O presente estudo consiste em uma montagem física paralela ao estudo 

teórico de uma antena de 
1

2
 comprimento de onda, optou-se neste projeto por essa 

antena de 
1

2
 onda devido à facilidade na aquisição dos componentes e o grau de 

importância que ela exerce sobre as demais, servindo de parâmetros para projetos 

e avaliação de outros tipos de antenas. Levou-se em questão facilidade na 

confecção, aquisição dos componentes, desempenho da mesma. Optou-se pela 

antena dipolo de meia onda e, o passo seguinte foi à aquisição dos componentes: 

1 transmissor FM de carro; Esponja de aço; 4 barras de alumínio de 40 cm; 4 metros 

de cabo coaxial de 75 ohms; 1 adaptador coaxial macho; 2 cabos P2; 2 luvas de 
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redução PVC de 32 para 25mm; 4 conectores coaxial; 6 parafusos 4mm; 2 barras 

de tecnil de 25cm.  

 Após a escolha do tipo de antena e aquisição dos materiais, levou-se o tecnil 

a uma oficina para fazer o furo e o encaixe das barras de alumínio no seu centro, 

em seguida conectou-se a luva de redução de PVC no meio de tecnil dividindo a 

antena ao meio, essa divisão não é ao acaso, pois, a antena deve ter o 

comprimento (l) igual ao comprimento de onda (λ) “lambda”, onde a divisão nos leva 

ao raciocínio de (λ/2) daí o nome de dipolo de meia onda.  

Usou-se uma furadeira para a perfuração do tecnil com a barra de alumínio, 

conectou-se o cabo coaxial e o condutor nos furos, os parafusos são usados em 

seguida para conectar as quatro barras com seus respectivos conectores e deixar 

a antena firme; desencapou-se o coaxial em 6 cm e nessa parte separou-se o 

condutor da malha, para conecta-los a luva de PVC, a qual foi furada com uma 

broca nº 8 que é um pouco mais espeça que o cabo coaxial, com isso pode-se 

passar o cabo e então suas pontas foram unidas aos seus conectores com o auxilio 

de um alicate. Na outra extremidade o cabo coaxial é conectado a antena receptora 

e a outra ponta é conectada ao cabo P2 monopolar para um celular que possua 

rádio para sintonizar na frequência do transmissor FM; o conector FM de carro foi 

plugado à extremidade do cabo coaxial da antena transmissora; no transmissor FM 

conectou-se o cabo P2-P2 que foi conectado ao telefone celular para reproduzir o 

som a ser transmitido. 

 

Resultados e discussão 

O dipolo de meia onda consiste em um fio fino alimentado no centro por um 

gerador conectado aos terminais da antena via linha de transmissão. A corrente 

que percorre o fio tem uma distribuição simétrica em relação ao centro do dipolo, 

sendo que a corrente tem de ser zero nas extremidades (ULABY, 2007, p.350).  

O que o Ulaby (2007) traz sobre o dipolo de meia onda é valido, este dipolo 

é formado por dois elementos condutores dispostos de forma simétrica, divididos 

por um gerador cujas dimensões estão diretamente relacionadas com a frequência 

do sinal que deve ser recebido (ou transmitido).  

Com base em testes realizados no Centro Universitário Católica do 

Tocantins, com a antena de 
1

2
 onda, coletou-se que em linha reta e sem obstáculos 
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as antenas conseguiam emitir e receber um bom sinal em até 75 metros, já com o 

prédio da cantina como obstáculo, esse alcance caiu em média 50%, ou seja, teve-

se que aproximar as antenas na metade da distancia para obter a mesma qualidade 

de sinal. Em um sistema e ambiente sem perdas, ou seja, puramente teórico temos 

que a eficiência de radiação da antena é igual a “1” pois, o ganho é igual à 

diretividade da antena, portanto, é correto afirmar que a razão entre ganho e a 

diretividade é igual à eficiência. 

Com esse conceito em mente, pode-se calcular o comprimento de onda 

equivalente a 80 cm, sendo que cada haste da antena vale metade do 

comprimento, conclui-se que cada haste terá 40 cm, a área efetiva de irradiação 

(Ae) é uma relação entre a potência recebida por uma antena e a densidade média 

de potência disponível no ponto onde está situada a antena.  

 

Conclusão  

As antenas são elementos de extrema importância para o correto 

dimensionamento de uma rede sem fio, seu objetivo é focalizar ou direcionar a 

energia transmitida, pois elas não amplificam o sinal (SANCHES, 2007, p. 23).  

Em virtude de exposto até aqui, pode-se que não basta ter simplesmente os 

elementos do dipolo dimensionado de maneira correta para a operação em uma 

determinada frequência, uma antena tem muitos fatores influenciando em seu 

desempenho, tendo como parâmetro os testes que realizados com o dipolo, fica 

explícito que apesar da correlação entre teoria e pratica, há uma gama gigantesca 

de dificuldade em colocar um estudo teórico em pleno funcionamento. 

Com base nos resultados dos cálculos inerentes e dos testes realizados 

pôde-se perceber a viabilidade do uso das antenas dipolos de 
1

2
 comprimento de 

onda para transmitir e receber um sinal FM em pequena escala e que para fins com 

longos alcances pode ser modificada com facilidade. Também se observou 

resultado satisfatório com relação aos ruídos e interferências, apresentando certa 

clareza nos sinais de áudio recebidos.  
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Antenas Plano-terra Unidirecionais Para Transmissão e 

Recepção de Sinais FM  

 

Clailton Teixeira Rocha 233 

Matheus Pedro Felício dos Santos¹ 

Victor Luiz Ribeiro¹ 

Wallace Pinheiro Maia¹ 

Vailton Alves de Faria² 

 

Resumo 

Este artigo apresenta o projeto para construção de uma antena Plano-Terra de ¼ 
de onda (Quarter Wave Ground Plane) para comunicação sem fios, apenas 
utilizando uma faixa de alta frequência situada entre 87,5 a 108 MHz. A Plano-Terra 
está inserida na categoria das antenas mais utilizadas nos últimos anos, que devido 
à sua facilidade de manuseio e frequências muito elevadas, podendo assim ser 
trabalhada no sistema de radiofrequência FM. São mencionados os passos 
realizados para a construção da antena Plano-Terra. É apresentada a metodologia 
utilizada na fase de dimensionamento e otimização, realizada com auxílio de todos 
os membros inseridos no grupo. Posteriormente são apresentadas imagens 
relativas à construção da base estrutural e os resultados dos principais parâmetros 
de uma antena, bem como a descrição dos equipamentos e materiais utilizados. 
Palavras-chave: Antena. Frequência. Onda. Transmissor. 

 

Introdução 

A antena é um elemento essencial em qualquer sistema de comunicação via 

ondas eletromagnéticas, funcionando como interface entre os elementos do 

sistema que guiam a onda e o meio no qual ela se propaga. “O seu aparecimento 

está associado às primeiras tentativas de telecomunicação no final do século XIX” 

(FERNANDES, 2008, P.1). 

Segundo Kraus (1983), “uma antena pode ser classificada como uma 

estrutura metálica associada a uma região de transição entre uma onda guiada e 

uma onda no espaço livre, e/ou vice-versa”. Ou seja, uma antena é um transdutor 

de ondas que se propagam em meios confinados, tais como cabo coaxiais, guias 
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de onda, linhas bifilares, enfim/, linhas de transmissão e a propagação no espaço 

livre, que possui como meio de propagação o ar ou o vácuo. Existem uma infinidade 

de modelos de antenas para recepção e transmissão, uma das mais utilizadas pelo 

custo benefício, é a antena plano-terra.  

Quando se fala em antena, a plano de terra ou plano-terra, sempre devemos 

imaginar uma superfície condutora horizontal ou plana ou quase plana que serve 

como parte da antena , ela tem a função de refletir as ondas de rádio a partir do 

elemento irradiante da antena que fica na posição “quase”  sempre vertical como 

na figura 1. 

Figura 1- Estrutura de uma antena Plano-Terra. 

 

Fonte: Nova Eletrônica (2017). 

O elemento refletor plano-terra não tem que necessariamente de ser ligado 

à terra e também as antenas plano terra são na sua maioria antenas mono polo, ou 

seja, mais de um polo. 

O projeto se trata na confecção de uma antena plano-terra com as 

características construtivas acima descritas. Tendo como objetivo, fornecer aos 

estudantes a oportunidade ideal de terem contato direto e prático com a 

telecomunicação e o estudo de ondas eletromagnéticas. Podendo ainda, aplicar de 

forma autônoma, os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, além da 

possibilidade de adotar melhorias em seus projetos. No decorrer deste resumo 

expandido serão descritos todas as etapas, procedimentos, alterações, 

dificuldades e conclusões a respeito do projeto. 

 

Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, motivada a partir do curso de ondas 

eletromagnéticas, necessitando também, conhecimentos advindos do 
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eletromagnetismo. A construção de um tipo de antena, surgiu da necessidade em 

aplicar conhecimentos teóricos adquiridos em sala, visando também o 

desenvolvimento de um protótipo para exposição na semana de iniciação cientifica 

do Centro Universitário Católica do Tocantins. 

Após pesquisas e discussões realizadas entre os integrantes, foi definido o 

tipo de antena a ser confeccionado e os materiais a serem utilizados, o padrão de 

antena que atendeu todos os requisitos e as necessidades do grupo foi a do tipo 

plano-terra. 

Para análise e desenvolvimento do trabalho, foi disponibilizado o laboratório 

de máquinas elétricas, assim, os grupos divididos em sala puderam se organizar e 

desenvolver o projeto em um ambiente no qual se tem uma maior interação em 

relação aos objetos de pesquisa. 

Chegou-se à conclusão de que era necessário a utilização de duas antenas, 

sendo uma para transmissão e outra para recepção. O objetivo seria o aumento da 

capacidade de transmissão do sinal incidente em relação ao seu ponto final, tendo 

em vista o melhor desempenho por parte do sinal refletido na antena receptora. 

A determinação da faixa de frequência a ser transmitida foi definida após 

vários cálculos, para que o tamanho de comprimento de onda fosse compatível com 

a antena desejada, visto que, as melhores faixas de frequência para se trabalhar, 

está em torno de 100 MHz, para que o tamanho do comprimento de onda seja de 

fácil manipulação, ou seja, de pequeno comprimento. 

Para a definição do comprimento de onda, necessitou-se um transmissor 

para auxiliar na propagação do sinal. O transmissor que atendeu as características 

do projeto possui uma faixa de frequência de 87.5 a 108 MHz, onde é possível 

transmitir a partir de dados inseridos no mesmo com o auxílio de um dispositivo de 

memória. 

 

Resultados 

 Teve-se o início a construção da antena a partir do transmissor que opera 

na faixa de frequência de 87,5 a 108,0 MHz, o comprimento de onda dado por 

lambda (λ) é encontrado através da razão da velocidade da luz (c) que possui valor 

fixo de 3x108 m/s e entre a frequência (f) dado em Hertz. Com isso foi realizado o 

cálculo para comprimento de onda.  
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 Para o extremo mínimo, calculou-se a razão entre a velocidade da luz e a 

menor frequência operacional do transmissor, resultando em um comprimento de 

onda de 3,43 m. Do mesmo modo foi calculado o comprimento de onda do extremo 

superior, agora utilizando a maior frequência, obtendo 2,78 m de comprimento. 

 Como a antena é do tipo de λ/4 de onda, ou seja, possui ¼ do seu 

comprimento de onda, esse cálculo implica na melhoria para facilitar a construção 

das antenas em menores comprimentos, tendo assim, equipamentos mais robustos 

e compactos, demandando menos materiais e sendo de mais fácil instalação. Os 

resultados encontrados para as frequências de 87,5 e 108 MHz foram 

respectivamente 0,86m e 0,70m.  

Para que tenhamos a melhor operação das antenas, tanto quanto nos sinais 

transmitidos e recebidos com um transmissor de frequência variável deve-se fazer 

a média aritmética entre os valores obtidos anteriormente para as frequências de 

87,5 e 108MHz, ou seja, o valor médio do meu comprimento de onda superior e 

inferior será equivalente a 0,78m. 

 O valor obtido, foi comprovado em prática como o melhor comprimento para 

essa determinada faixa de frequência estabelecida pelo transmissor FM. 

 

Conclusão 

Após estudos e execução do projeto foi possível observar a eficiência da 

antena plano terra no sistema de radiofrequência. Onde observamos um grande 

aumento na capacidade de transmissão, detectado a partir da distância máxima, 

medida entre a antena transmissora e a receptora, em que o sinal foi transmitido e 

captado com perfeita qualidade. Com a antena funcionando em perfeitas 

condições, através de algumas medições observou-se um ganho e diretividade de 

aproximadamente 0,15 dB.   

O projeto concluído teve um custo de R$ 60,00. Fazendo uma comparação 

entre o custo, as características do material utilizado e o ganho com a antena plano 

terra, podemos concluir que esse tipo de antena é bastante eficiente quando 

utilizada para trabalhar em frequências elevadas. 
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Aplicação da Ferramenta 5S em empresas do ramo alimentício 

em Palmas - TO 

 

Fernanda Eugênio Lustosa dos Santos234 

William de Sousa Dias235 

Matheus Pereira de Andrade Lopes236 

Resumo 

O mercado de empresa, tem procurado melhorar cada vez mais seus processos, 
as ferramentas de qualidade dão suporte para aumentar a produtividade das 
empresas, não ocorre diferente nas empresas do ramo alimentício. O programa 5S 
classificada como ferramenta de qualidade e também como ferramenta de 
produção enxuta, em sua aplicação melhora as condições de trabalho e o método 
como é realizado. O presente trabalho foi efetivado realizando-se visitas in loco em 
duas empresas do ramo alimentício, com o objetivo de aumentar a produtividade 
das empresas, aplicando os 5 sensos propostos, após a realização da implantação 
do programa, observou-se aumento significativo de produtividade nas duas 
empresas.  

Palavras-chave: Rerramentas da qualidade. Produtividade. Sistema Toyota de 
produção.  

 

Introdução 

Em um mercado de constante mudança, as empresas buscam melhorar 

seus processos para se manterem competitivas, através da qualidade dos seus 

produtos de bens ou serviço. É cada vez mais necessário que as empresas adotem 

ferramentas que proporcionem rapidez nos seus processos, e no contexto de 

empresas do ramo alimentício, que essa rapidez não prejudique, principalmente, a 

segurança dos alimentos.  

Dentre as diversas ferramentas existentes para melhoria de processos 

empresariais, a aplicação de ferramentas do sistema Toyota de Produção passou 

a ser uma das estratégias fundamentais para aumentar competitividade e 
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produtividade. O programa 5S é uma das ferramentas que contribuem para uma 

empresa tornar-se eficiente (TAVARES, 2017). 

A Ferramenta 5s surgiu no Japão pós-segunda Guerra Mundial, pois se fazia 

necessário organizar as indústrias e eliminar os desperdícios (SILVA, 2015). A 

implementação busca por melhoria da qualidade de vida e do ambiente de trabalho, 

através dos 5 sensos: Seiri (utilização), Seiton (organização), Seiso (limpeza), 

Seiketsu (saúde e Higiene) e Shitsuke (autodisciplina). 

 O objetivo deste trabalho é avaliar os resultados da implantação dos 5 

sensos em uma indústria de panificação e uma empresa de Produtos Naturais 

localizadas em Palmas - TO. Realizou-se a implementação nos setores de 

produção, estoque e escritório administrativo.  

 

Metodologia 

 O método de pesquisa realizado é classificado quanto à natureza aplicada, 

a forma de abordagem utilizada para a pesquisa tem caráter quali-quantitativo que 

visa analisar os fatos por meio de observação, coletar os dados e aplicar as 

ferramentas técnicas necessária. 

  O método de trabalho foi abordado da seguinte forma: 

1. Foi realizado reunião com os colaboradores referente a sensibilização para 

a implantação. 

2. Senso de Utilização (Seiri): Após ser realizada a Conscientização dos 

colaboradores, foi feita a separação dos utensílios utilizados dos objetos em 

desuso;  

3. Senso de Organização (Seiton): Foi reorganizada as salas dos estoques, 

área de produção e escritórios administrativo, utilizando etiquetas e caixas; 

4. Senso de Limpeza (Seiso): Foi realizado a eliminação de sujeira, resíduos, 

objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente;  

5. Senso de Saúde e Higiene (Seiketsu): Foi realizada a sinalização dos 

ambientes por meio de material educativo, incentivando a limpeza dos 
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maquinários após uso, conservação das mesas, gavetas, armários, 

equipamentos e móveis em geral, instrução do uso de materiais higiênicos 

conforme manual de boas práticas;  

6. Senso de Autodisciplina (Shitsuke): Foi elaborada uma ficha de verificação 

e realizada reunião com os colaboradores, para sensibilização a respeito da 

importância da continuidade do programa. 

 

Resultados e Discussão 

 A aplicação do programa 5S foi realizada através de visitas in loco nas duas 

empresas estudadas, sendo observado as necessidades de aplicação. Os 

resultados obtidos estão descritos a seguir:  

1. Senso de utilização: Os materiais não utilizados foram descartados, 

utensílios de outra responsabilidade foram colocadas no seu respectivo 

setor;  

2. Senso de ordenação: Móveis e equipamentos foram corretamente 

identificados, utilizando caixas recicladas para alocação de matéria-prima, 

documentos, pastas e livros; 

3. Senso de limpeza: Na área de produção, estoque e escritório administrativo 

foram realizadas a limpeza do teto, janelas, paredes, piso, máquinas e 

equipamentos eliminando as sujeiras; 

4. Senso de Higiene: Foram colocadas placas sobre higienização, enfatizando 

a lavagem das mãos, uso de toucas, retirada da barba, unhas curtas e 

uniforme limpo; 

5. Senso de Autodisciplina: Foi elaborado um plano de limpeza, referente a 

organização e limpeza diária, envolvendo todos os colaboradores.    

Os dados da melhoria na produtividade  nos setores a partir da aplicação do 

programa 5S, estão presentes na figura 1. 

Figura 1 – Melhorias na produtividade 
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Fonte: Autores (2019). 

 

 Conclusão 

A aplicação dos 5 sensos trouxe, para as empresas estudadas, uma 

melhoria nos setores, na gestão visual, no controle de matéria-prima, eliminação 

do desperdício, falta de produtividade e dos problemas de saúde.  Obtendo uma 

melhor eficiência e eficácia nas tarefas, através da redução de movimentos 

desnecessários e qualidade dos serviços e produtos. 
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Aquecedor Indutivo  
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Matheus Pedro Felício dos Santos¹ 

Victor Luiz Ribeiro¹ 

Wallace Pinheiro Maia¹ 

Vagner Alves da Silva238 

 

Resumo 

Este artigo apresenta o projeto para construção de um aquecedor indutivo, 
utilizando componentes eletrônicos, software Proteus 8 para análise e simulação 
do circuito e fundamentos teóricos sobre indução magnética. A indústria não expõe 
suas práticas de fundições e endurecimento das ferragens, o fato é que, caldeiras 
enormes existem e vão continuar existindo, mas o trabalho final de modelagem e 
endurecimento das peças em sua grande maioria é feita por aquecimento por 
indução magnética. O aquecimento por indução é um processo de aquecimento de 
um objeto eletricamente condutor, isto significa que o material sujeito ao campo 
eletromagnético tem que ser obrigatoriamente um material condutor elétrico. 
Palavras-chave: Indução. Eletromagnetismo. Aquecedor. Eletrônica. 

 

Introdução 

O aquecimento por indução é um processo utilizado para endurecer ou 

amolecer metais ou outros materiais condutores. Bastos (1992) “Para muitos 

processos de fabricações modernas, isto oferece uma atraente combinação de 

velocidade, consistência e controle”. Ou seja, é um processo de aquecimento de 

um objeto eletricamente condutor, em geral, um metal e é feito por indução 

eletromagnética, onde as Correntes de Foucault são geradas no interior do metal, 

provocando assim um aumento da resistência (Efeito Joule) fazendo com que o 

metal aqueça. 

O projeto trata-se na confecção de um aquecedor indutivo com as 

características construtivas acima descritas. Tendo como objetivo, fornecer aos 
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estudantes a oportunidade ideal de terem contato direto e prático com a eletrônica 

de potência. Podendo ainda, aplicar de forma autônoma, os conhecimentos 

teóricos adquiridos em sala de aula, além da possibilidade de adotar melhorias em 

seus projetos. 

No decorrer deste relatório serão descritos todas as etapas, procedimentos, 

alterações, dificuldades e conclusões a respeito do projeto. 

 

Figura 1 – Croqui de um esquema para construção do aquecedor indutivo. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, motivada a partir do curso de 

eletrônica de potência, necessitando também, conhecimentos advindos sobre 

indução magnética. A construção de um tipo de aquecedor indutivo, surgiu da 

necessidade em aplicar conhecimentos teóricos adquiridos em sala, visando 

também o desenvolvimento de um protótipo para exposição na semana de iniciação 

científica do Centro Universitário Católica do Tocantins. 

A utilização de MOSFETS (Transistores de Efeito de Campo de 

Semicondutor de Óxido Metálico) do tipo IRFZ44N, para a variação de frequência 

em altas taxas, essa variação implica na maior produção de correntes parasitas 

(Foucault), produzindo assim, a maior variação de fluxo magnético no interior da 

bobina, fazendo com que, aqueça qualquer tipo de metal condutor. 
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A análise de temperatura obtida pelo termômetro depende exclusivamente 

do tipo de metal utilizado, ou seja, aquele metal que possui a melhor característica 

de condução de corrente elétrica, certamente, o termômetro irá aferir a maior 

temperatura, exemplos de metais de ótima condutância, são: prata, cobre, ouro e 

alumínio.  

 

Resultados e Discussão 

Para a confecção do projeto foram utilizados os seguintes materiais e 

ferramentas: 

 Capacitor MKP 0,33uF 275v; 

 Transistor IRFZ44N; 

 Dissipador de alumínio (p/ IRFZ); 

 Resistor 2W 150Ω; 

 Resistor 1/4W 1K Ω; 

 Fio rígido 4mm de cobre esmaltado (p/ a bobina); 

 Fio 0,30mm (p/ as ligações); 

 Cola quente; 

 Marcador de tinta permanente; 

 Ferro de solda; 

 Estanho; 

 Raspador de respingos de solda (faca de cortar pão); 

 Sugador de solda; 

 Pedaços de MDF de comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 3 

mm; 

 Termômetro digital (Minipa); 

 Alicate de corte; 

 Alicate de bico; 

 Bateria de ácido chumbo de 12V / 8A (bateria de moto ou de nobreak). 

Usando o software PROTEUS 8.7 para criar o projeto, foi concluído que, 

como na simulação virtual, a pratica forneceu perfeito funcionamento.  
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Figura 2 - PrintScreen do projeto (Circuito) no Proteus 8.7. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Como era esperado, os componentes chegaram no prazo estipulado, ou 

seja, o projeto seguiu para confecção do circuito e assim iniciou-se a montagem 

do aquecedor indutivo. A montagem, assim como, todos os outros projetos de 

eletrônica foi realizada por todos integrantes do grupo. Toda a montagem foi 

desenvolvida no laboratório de eletrônica da Faculdade Católica do Tocantins, 

assim que as peças chegaram, os integrantes solicitaram o uso do laboratório 

durante o período vespertino, pensando na maior eficiência da equipe. Com a 

lista de materiais citada acima em mãos e o circuito projetado, bastava montar, 

As etapas foram as seguintes: o enrolamento das bobinas, no qual uma 

possui 3 cm de diâmetro, fato a se lembrar, é de que essa bobina com diâmetro 

de 3 cm é a junção de duas bobinas de 3 espiras, visando obter o tap central 

dela, para que seja conectada uma outra bobina, que por sinal tem um diâmetro 

menor, cerca de 1,5 cm de diâmetro, que é conectada ao positivo da bateria. Em 

seguida, foi realizado a solda dos capacitores em paralelo, com a finalidade de 

somar as capacitâncias. Logo após, dando continuidade, foram fixados os 

IRFZ44N (MOSFETS), aos dissipadores de calor, em seguida, foi soldado um fio 

para interligar os sources de cada MOSFET, onde essa é a parte que recebe o 

negativo da fonte. Em sequência, foi feito a solda dos resistores de 1KΩ do 

terminal gate ao fio conectado no passo anterior. A próxima etapa é a conexão 

dos resistores de 2W ao Drain do MOSFET, juntamente com a associação dos 

capacitores. Após toda a montagem técnica, tem a etapa do acabamento, 

utilizando ferramentas e materiais de marcenaria.  
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Figura 3 - Montagem do projeto 

 

Fonte: próprio autor 

 

Figura 4 - Montagem do projeto. 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 5 - Aquecedor indutivo finalizado. 
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Fonte: próprio autor 

 

Conclusão 

A partir da execução desse projeto, foi possível observar a importância da 

aplicação da teoria na prática. Prática que vai além de testar e observar o 

comportamento de cada componente elétrico de maneira isolada em um circuito, 

mas sim observar o comportamento e os parâmetros de cada componente 

atuando em conjunto com outros em um “produto final” que, neste caso, foi o 

circuito do aquecedor indutivo. Pôde ser verificado que a simulação de software 

pode esconder pequenas falhas no projeto que acabou não comprometendo 

significativamente o seu funcionamento. Porém, como citado anteriormente, no 

relatório a simulação tem uma grande importância na construção do projeto, 

favorecendo um melhor parâmetro pra otimização do circuito. 

Com a confecção deste trabalho, foram adquiridos vários conhecimentos, 

pois houve a necessidade de realizar pesquisas como: o modo de criação do 

campo magnético, como ocorre a corrente induzida e o uso da solda e o uso do 

transistor. Portanto, foi fornecido um aprendizado no desenvolvimento desse 

projeto, tanto sobre a construção prática de circuitos eletrônicos quanto sobre a 

matéria teórica de eletrônica. 
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Avaliação Das Condições Sanitária E De Balneabilidade Do 

Córrego São João Em Porto Nacional – TO 

 
                                                                                        Eva Gonçalves Neto239 

Chryss Ferreira Macedo240 
 Lucas Pereira Silva3 

Geovana Silva Bandeira4 

 

Resumo    
O Córrego São João tem sua nascente situada na Fazenda Pilão, no município de 
Porto Nacional - TO, abrangendo várias propriedades rurais, e na zona urbana 
alguns bairros representativos, como: Jardim Querido, Jardim Umuarama, Santa 
Helena e Vila Nova, desembocando no Rio Tocantins. Tanto em zonas rurais como 
urbanas, o rio recebe contribuições de resíduos poluidores (químicos, físicos e 
biológicos), no entanto, suas águas vêm sendo utilizadas principalmente para 
abastecimento público, irrigação e para fins de balneabilidade. Mediante a 
amostragem sistemática, em pontos estratégicos ao longo do córrego, fez-se 
avaliação da qualidade da água, por meio de indicador bacteriano e dos seguintes 
parâmetros: pH, turbidez, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. Os valores 
mínimos e máximos encontrados para coliformes totais (CT) e coliformes fecais 

(CF) por 100 ml foram respectivamente: 0,17 x 10
2 

- 660,0 x 10
2

; 2,0 x 10
2 

- 300,0 

x 10
2

 e todas as amostras estudadas apresentaram conformidade recomendada 
pela Resolução CONAMA 357/2005 quanto aos parâmetros analisados. Concluiu-
se que as águas do Córrego São João são impróprias para consumo humano, sem 
prévia desinfecção para irrigação e balneabilidade. 
Palavras-chaves: Água. Qualidade. Balneabilidade. Parâmetros. 
 

Introdução 

      A balneabilidade “é a qualidade das águas destinadas à recreação de 

contato primário, sendo este entendido como o contato direto e prolongado com a 

água (natação, mergulho, esqui-aquático, etc.), onde a possibilidade de ingerir 

quantidades apreciáveis de água é elevada.” O conceito de balneabilidade está 

relacionado à qualidade das águas para o banho, conforme expressa o adjetivo 

balneável (CETESB, 2011).  

Os riscos de natureza microbiológica estão normalmente relacionados a 

enfermidades associadas ao uso recreativo da água. O número de microrganismos 
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(dose) que pode causar infecção ou doenças depende do patógeno específico, da 

forma em que ele é encontrado, das condições de exposição, da susceptibilidade 

e do estado imunológico do hospedeiro. As infecções e doenças relacionadas ao 

contato com águas recreacionais são geralmente brandas e muito difíceis de 

detectar através dos sistemas rotineiros de vigilância. Mesmo onde as doenças são 

mais severas ainda assim pode ser difícil atribuí-las a contato com a exposição às 

águas. (WHO, 2003). Dessa forma é importante que se faça uma prévia avaliação 

físico-química e microbiológica do corpo hídrico a estudar.  

         O presente trabalho, objetivou avaliar as condições sanitárias e de 

balneabilidade do córrego São João, no município de Porto Nacional – Tocantins, 

através de analises físico-químicas e microbiológica. 

 

Metodologia 

 O presente estudo trata do monitoramento e controle ambiental, sobre a 

bacia hidrográfica do Ribeirão São João, a parte da qual iremos monitorar está 

localizada as proximidades do setor Jardim Querido com latitude e longitude 

respectivamente – 10º42’11,3’’ S 48º49,6’’ W as margens da Avenida João Siruge 

em Porto Nacional – TO. Para a definição dos pontos de coleta de água, figura 1, 

foram realizadas visitas de campo com o intuito de obter informações que auxilia 

na definição dos pontos de coleta e apontar as possíveis causas da contaminação 

da água.  

Figura 1: Localização dos pontos de coleta no córrego São João. 

 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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 Em primeira instância o monitoramento foi dividido em duas etapas 

dinâmicas em função dos parâmetros. Para análise de água foi dividida e exposta 

em duas partes em função dos parâmetros, seguindo ordem: primeiro, a 

metodologia de campo, em segundo a metodologia de laboratório de forma 

dinâmica.  

Os múltiplos usos da água são estabelecidos de acordo com as 

classificações estipuladas pelo CONAMA, resolução 357/2005, sendo convencional 

a proteção das comunidades aquáticas recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter 

contato direto aquicultura e a atividade de pesca e abastecimento para consumo 

humano. 

 As amostras coletadas foram analisadas em laboratório onde os parâmetros 

analisados foram: turbidez, ph, oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade e 

coliformes fecais e totais. Para as análises microbiológicas foi adotado a técnica 

dos tubos múltiplos, sendo necessário os seguintes materiais: amostra a ser 

testada; Caldo lactosado, Caldo verde bile brilhante, Caldo EC; Béqueres; Bastão 

de vidro; Pipeta volumétrica; Balança; Chapa aquecedora; Tubos múltiplos; Luvas. 

A metodologia da pesquisa com tubos múltiplos, foi coletado amostras de 

água dos pontos e preparação do inóculo, sendo o primeiro passo coletar as 

amostras da água em campo, nos pontos 1, 2, 3 e 4. 

 Coletar amostra a ser testada (água, esgoto, alimento, etc.) em recipiente 

estéril;  

 Coletar 100 mL da amostra (líquida ou do mascarado de alimento), para 

realizar as diluições seriadas de 1/10 e 1/100 em solução salina.  

 Para desenvolvimento dos coliformes, foi utilizado o método de meio de 

cultura, que consiste em identificar os micro-organismos patogênicos que deve 

estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. A importância desse 

método escolhido consiste em ter uma análise real dos nutrientes dos 

microrganismos crescentes fora do seu habitat natural. 

Para o primeiro passo foi diluir as amostras, colocar nos tubos múltiplos com 

identificação marcados com pincel, assim, sendo diluídas com o primeiro agente 
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utilizado: caldo lactosado, para confirmar se havia a presença de bactérias 

fermentadoras, depois foram encubados e deixado em banho maria por 24 horas. 

Depois do primeiro banho maria, retiramos as amostras e inserimos o agente caldo 

verde, para confirmar se havia presença de coliformes totais, portanto, incubamos 

novamente e esperamos 24 horas. Por último inserimos o caldo EC, para 

confirmação da presença dos coliformes termotolerantes, incubamos e 

aguardamos por 24 horas.  

 Passo a passo do método do meio de cultura: 

 Inocular 1ml da amostra pura e das diluídas (1/10 e (1/100) em 3 tubos de 

caldo lactosado; incubar em banho – maria a 37ºC por 24 a 48 horas. É 

considerado positivo o tubo que apresentar a presença de gás (bolhas) no 

tubo de Durhan; O resultado positivo do teste com o caldo lactosado 

confirma a presença de bactérias fermentadoras na amostra; As amostras 

positivas devem ser repicadas com alça de platina calibrada de 10 uL 

previamente flambada e resfriada próximo a chama para 3 tubos de caldo 

verde bile brilhante, correspondem as amostras puras e diluídas;  

 Incubar em banho –maria a 37ºC por 24 a 48 horas. É necessário positivo o 

tubo que apresentar a presença de gás (bolhas) no tubo de Durhan; O 

resultado positivo do teste com a verde bile brilhante confirma a presença de 

coliformes totais e já permite a análise de um número mais provável (NMP) 

desses microrganismos. As amostras positivas devem ser repicadas com 

alça de platina calibrada de 10 uL previamente flambada e resfriada a chama 

para 3 tubos de CALDO EC, correspondem as amostram puras e diluídas.  

 Incubar em banho – maria a 45ºC por 24 a 48 horas. É considerado positivo 

o tubo que apresentar a presença de gás (bolhas) no tubo de Durhan; O 

resultado positivo do teste com o Caldo EC confirma a presença de 

coliformes termotolerantes (45ºC) e permite a análise de um número mais 

provável desses microrganismos.  

 

Resultados e Discussões 

 Os resultados mostraram que todas as amostras estudadas apresentaram 

parâmetros em conformidade com a Resolução Conama 357/2005 que estabelece 

os valores máximos e mínimos para cada parâmetro analisado. Para as análises 
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microbiológicas verificou-se através da técnica de tubos múltiplos que o resultado 

positivo do teste com o Caldo EC confirma a presença de coliformes termos 

tolerantes (45ºC) e permite a análise de um número mais provável desses 

microrganismos. 

 

Tabela 1. Resultados analíticos da amostra, mês de outubro /2018. 

Resultados analíticos da amostra - mês de Outubro 

Pontos de coleta Condutividade Turbidez pH 
Oxigênio 

dissolvido 

Ponto 1 23,8 7,2 7,7 9,81 

Ponto 2 25,1 47,89 7,4 10,4 

Ponto 3 33,06 28,82 7,2 10,37 

Ponto 4 7,5 31,09 6,7 9,93 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

           Todos os parâmetros analisados em períodos distintos, obtiveram valores 

máximos e mínimos dentro da faixa recomendada pela Resolução Conama 

357/2005. 

 

Tabela 2. Resultados analíticos da amostra, mês de outubro/2018, com os 

principais pontos de atividade recreativa). 

Resultados analíticos da amostra - mês de Novembro 

Pontos de coleta Condutividade Turbidez pH Oxigênio dissolvido 

Ponto 1 28,6 13,28 6,37 7,38 

Ponto 2 25,8 7,43 7,46 6,95 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

Conclusão 

O estudo da qualidade da água é fundamental, tanto para se caracterizar as 

consequências dos resíduos poluidores (químicos, físicos e biológicos) quanto para 

estabelecer os meios para que se satisfaça determinado uso da água, pelo usuário. 

Assim, determinar a qualidade sanitária e a balneabilidade das águas do Córrego 

São João é fundamental para a população, segundo CONAMA (2005) medição ou 
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verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de água, são importantes 

para fornecer informações precisas, assim, influencia na conservação, e a 

recuperação da área estudada. Após analisar as amostras em laboratório conclui-

se que a água se deu de forma imprópria para as atividades recreativa, uma vez 

que todas as amostras analisadas notaram-se presença de coliformes fecais e 

totais aproximadamente 75%.
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Avaliação do Controle de Produção em uma Empresa de 

Panificação Localizada na Cidade de Palmas – TO 
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Resumo 

O setor de panificação no decorrer dos anos tem passado por constantes 
mudanças no seu processo produtivo, deixando a maneira de produzir 
manualmente para uma produção industrializada, podendo oferecer mais 
diversidades em sabor, modelo, textura e qualidade. O PCP (Planejamento e 
Controle da Produção) por sua vez, é um setor encarregado por apoiar à produção 
com a finalidade de atingir objetivos traçados pela organização. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o controle da produção de uma empresa de panificação 
localizada na cidade de Palmas – TO. Quando se trata do controle produtivo numa 
empresa do ramo de panificados podem acarretar inúmeros problemas de 
gerenciamento como: atrasos na entrega do produto, falta de matéria-prima, 
problemas com fornecedor, paradas imprevistas na produção e não ter 
planejamento segundo a demanda buscando muitas vezes uma forma mais 
heurística de conduzir essas questões. Diante de tais falhas vinculadas a falta de 
controle produtivo, para alavancar o desempenho da gestão da empresa e auxiliar 
nas tomadas de decisões foi sugerida a implantação de um software ou sistema 
para auxiliar no gerenciamento do processo de fabricação.  
Palavras-chave: Panificados; PCP (Planejamento e Controle de Produção); Alimentos 

 

Introdução 

O setor de panificação tem passado por constantes mudanças e suas 

transformações no decorrer dos anos têm levado esse ramo a passar por inovações 

em seu processo. Desde o surgimento do pão a mais de 6 mil anos atrás pelos 

egípcios novos modelos, gêneros e sabores foram alterando o processo produtivo 

buscando maior diversidade e qualidade para o alimento produzido.  

Atualmente este setor é considerado como um dos maiores segmentos 

geradores de renda e emprego no país, tornando a indústria de panificados notável 

e de desenvolvimento crescente (ABIP; ITPC, 2009a).  

Segundo Wachholz (2013), apesar do segmento de panificados ter sua 
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relevância no aspecto econômico e produtivo, este setor em sua maioria não tem 

buscado ferramentas que os auxiliem em sua gestão e consequentemente isso 

influência nas tomadas de decisões, acarretando em problemas de gerenciamento 

que podem levar a falência da empresa quando essas falhas ocorrem 

repetidamente. Tornando-se primordial o planejamento dentro da organização. 

De acordo com Almeida (2014), planejar é essencial para se alcançar 

qualquer objetivo, independente da área de atuação, as organizações precisam 

entender que essa prática as antecipa de forma segura e organizada para atingir 

suas metas e controlar o que já foi planejado de forma adequada, podendo garantir 

também para o negócio uma crescente vertente no mercado, que está cada vez 

mais competitivo. 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) atua de maneira que as 

organizações trabalhem de forma mais otimizada. Chiavenato (2005) diz, que em 

um empreendimento existe vários fragmentos no seu interior, divididos entre 

entradas, processos, saídas e retroações, ou seja, desde o recebimento da matéria-

prima até a expedição do produto acabado, desta forma é necessário que a gestão 

organize as atividades e mantenham o controle do processo. 

A aplicação deste planejamento para o setor de panificados é fundamental 

para que a empresa tenha controle no processo de produção e que possibilita o 

monitoramento das atividades realizadas e a melhoria contínua dos processos, 

minimizando falhas, perdas e produzir com a quantidade e qualidade esperada 

(ABIP; ITPC, 2015). 

É fundamental conhecer todo o processo produtivo da empresa por meio do 

mapeamento, evidenciando cada etapa do fluxo da produção e assim dar 

relevância ao PCP uma vez que seus objetivos estão engajados em aumentar a 

produtividade e consequentemente gerar lucro para o empreendimento. Desta 

maneira, a aplicação do Planejamento e Controle da Produção garante uma melhor 

eficiência produtiva e evita prejuízos financeiros. 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar o controle da produção de uma empresa 

de panificação localizada na cidade de Palmas – TO. 

 

 

 



 

 

6
2
8

 

Metodologia 

A empresa estudada está localizada na região sul de Palmas - TO, a qual atua no 

ramo de panificação desde Junho de 2017. Atualmente, ela contém 4 

colaboradores em seu quadro de funcionários. Sua produção é feita sob 

encomenda, basicamente o processo é inicializado de acordo com a solicitação do 

cliente, emitindo o seu pedido diretamente com a empresa.  

Os produtos comercializados nesta empresa são: coxinha de frango, quibe, churros 

e risoles de: carne, milho, pizza e presunto/queijo. Sendo destinados para 

aniversários, festas e eventos em geral. Os alimentos também são distribuídos em 

escolas, panificadores, entre outros parceiros. 

A pesquisa foi apresentada através de etapas que foram detalhadas da 

seguinte forma.  Primeiramente foi exposto o mapeamento do processo produtivo 

da empresa estudada, descrevendo cada tarefa que envolve a produção através 

de fluxogramas que detalharam o sistema produtivo. Assim, foram levantados os 

dados coletados por meio de observações e monitoramento através da 

cronometragem dos tempos de cada etapa para analise.  

Posteriormente foram identificadas as falhas no processo de produçãopor 

meio de observações (através de visitas in loco e entrevistas não estruturadas) e 

anotações de cada atividade efetuada que serviram para compor a fabricação do 

produto. E por fim, foram sugeridos ações de melhorias para o controle do processo 

produtivo. 

A observação foi realizada ao longo das visitas de campo, incluindo as situações 

em que foram coletadas as evidências que forneceram subsídios reais para o 

amparo da pesquisa, como os destaques provenientes das entrevistas. 

 

Resultados e Discussão 

Por meio das visitas in loco, foi possível acompanhar o processo produtivo 

da empresa estudada e foi realizado o mapeamento de 2 produtos fabricados, 

sendo eles o quibe e o risole de carne, ambos produzidos de forma manual e por 

processo em batelada. 

O processo por batelada leva um tempo de lead time maior, pois o mesmo 

contém muito trabalho humano no processo. Segundo TUBINO (2009), sua 
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produção é prioritariamente programada (lotes) e em quantidades limitadas de 

produtos para atender o volume de vendas. Essas bateladas podem ser medidas 

em litros, galões, quilogramas e outros. Os segmentos em que este sistema mais 

atua são: alimentício, bebidas, farmacêutico e especialidades químicas. 

A produção é definida conforme o estoque, por isso, durante a semana o 

planejamento é bem dinâmico, baseado na necessidade dos produtos que já estão 

precisando ter seu volume maior, pois não a uma previsão de demanda. Sendo 

que, são produzidos 7 tipos variados de produtos, entre estes foram selecionados 

o quibe e o risole de carne para obtenção desta pesquisa. A empresa estudada 

busca manter um estoque geral em média de 20 a 30 mil salgados, produzindo 

cerca de 5 a 8 mil quando o volume dos mesmos chegam a 2 mil por produto. 

É importante salientar também que dependendo da quantidade de produtos 

solicitados pelo cliente, a produção dos mesmos pode não ser atendida, devido à 

limitação no seu processo de produção e capacidade dos equipamentos. Por isso, 

eles buscam manter seu estoque com um volume adequado, como citado acima 

para eventuais pedidos de última hora. 

Diariamente é feito um controle dos produtos armazenados no estoque, essa 

observação é realizada para saber qual produto tem um menor volume estocado 

para assim fazer o cronograma e planejamento da produção. Portanto, após essa 

verificação são enviadas as informações para o setor de produção para averiguar 

quais produtos têm mais urgência para serem fabricados. É importante salientar 

também que o processo de produção da empresa estudada é voltado somente para 

a fabricação de um tipo de produto por dia definido conforme o estoque, devido ao 

tempo gasto com a higienização e capacidade dos equipamentos. 

Como a empresa não tem controle de demanda, não é feito o 

acompanhamento mensal durante o ano e nenhuma análise da sazonalidade que 

ocorre nesse período baseado na produção. Isso reflete também na aquisição de 

matéria-prima, a qual não se tem opções de muitos fornecedores, prejudicando a 

produtividade e a qualidade dos produtos. A demanda é destinada a clientes físicos 

(compra direta na empresa), escolas, mercados, panificadoras e empresas 

privadas. 

Contudo, após o acompanhamento do processo produtivo e a entrevista com 

o proprietário da empresa, foi possível averiguar que a empresa não tem o controle 
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devido do planejamento da sua produção. Embora produzam em quantidade 

esperada, existe a necessidade de alocar sua produção dentro do horário 

comercial. Pois no quadro de funcionários agregam 3 pessoas ligadas diretamente 

na produção, e a dinâmica nos dias de produção nem sempre compõe os 3. Pois 

um deles só trabalha meio período do dia. Acarretando uma dinâmica puxada, 

tendo que lidar com atendimento ao cliente, a produção e modelação dos salgados, 

fritura daqueles que foram emitidos e devem ser entregues, embalagem e etc. 

Conclusões 

Para se destacarem da concorrência às empresas de panificados tem 

buscado a qualidade e a excelência dos seus produtos para satisfazer as 

necessidades dos clientes e atender a demanda do mercado que está cada vez 

mais exigente. Por meio deste estudo possibilitou-se compreender a importância 

de se realizar um planejamento e controle de produção na empresa de panificados, 

pois se identificaram as falhas no processamento produtivo e sugerir melhorias que 

contribuirão para maior produtividade e qualidade. Diante do problema associado 

à ausência de controle produtivo sugere-se a implantação de um software ou 

sistema para auxiliar no gerenciamento do processo de fabricação. 

A análise do processo produtivo da empresa em estudo auxiliou para avaliar 

como estava sendo realizadas as etapas de produção e contribuiu para o 

direcionamento de tomadas de decisões voltadas para a melhoria da qualidade. 
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Resumo 

O tratamento de esgoto sanitário tem como objetivo eliminar os sólidos orgânicos 
e inorgânicos presentes no efluente, através de diferentes tipos de sistemas de 
tratamento. Este trabalho teve como premissa monitorar a qualidade do efluente 
através de avaliação dos parâmetros físico químicos preconizados na Resolução 
CONAMA nº 430, de 16 de maio de 2011 que “dispõe sobre as condições e padrões 
de lançamentos de efluentes. O objeto de estudo para este trabalho é a ETE 
compacta, localizada nas dependências do Campus II da Católica do Tocantins em 
Palmas - TO, projetada para atender 1200 pessoas, entre alunos e funcionários. 
Os parâmetros utilizados no estudo foram analisados com base na Resolução 
CONAMA nº 430 de 16 de maio de 2011 e na literatura sobre o assunto tratado, 
sendo eles: temperatura, sólidos sedimentáveis, pH e oxigênio dissolvido. As 
coletas e análises foram realizadas uma vez por semana num período de 17 de 
maio a 21 junho de 2019. Conclui-se que, através das análises e dos resultados 
obtidos, é comprovado a eficiência da ETE Compacta do Centro Universitário 
Católica do Tocantins, que está de acordo com a Legislação Vigente para fins de 
disposição no solo. 

Palavras-chaves: efluente; ETE compacta; eficiência. 

 

Introdução  

Conforme a norma brasileira NBR 9648 (ABNT, 1986) esgoto sanitário é o 

“despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e 

a contribuição pluvial parasitária”.  

O tratamento de esgoto sanitário possui como objetivo eliminar os sólidos 

orgânicos e inorgânicos presentes no efluente, através de diferentes tipos de 
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sistemas de tratamento. No entanto, para constatar se esses resíduos líquidos 

estão de fato atingindo o padrão de qualidade proposto por lei é preciso um 

monitoramento regular, realizado através de análises laboratoriais, as quais irão 

indicar a real eficiência do tratamento, antes deles serem lançados ao meio 

ambiente. 

Os sistemas compactos se apresentam como uma alternativa eficaz para o 

tratamento de efluentes de pequenas comunidades, empresas e instituições, pois, 

unem o baixo custo de implantação, manutenção e operação, com uma boa 

eficiência, para que possa atender aos padrões de lançamento (BARBOSA, 2009).  

      Este trabalho teve como premissa monitorar a qualidade do efluente através 

de análises físico químicas de acordo com a Resolução CONAMA nº 430, de 16 de 

maio de 2011 que “dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de 

efluentes (temperatura, sólidos sedimentáveis, pH, oxigênio dissolvido)” e na 

literatura acerca do assunto.  

 

Metodologia  

Foi utilizada a metodologia de análise explicativa com caráter experimental.  

Esse tipo de pesquisa foi utilizado para determinar os levantamentos dos dados 

qualitativos das variáveis de padrões de tratamento e lançamento de efluente 

tratado.  

O objeto de estudo para este trabalho é a ETE compacta, localizada nas 

dependências do Campus II do Centro Universitário Católica do Tocantins em 

Palmas - TO, projetada para atender 1200 pessoas, entre alunos e funcionários da 

instituição.  

Primeiramente foi realizado um diagnóstico da estação de tratamento de 

esgoto a fim de confirmar a tecnologia aplicada. 

Os parâmetros utilizados no estudo foram analisados com base na 

Resolução CONAMA nº 430 de 16 de maio de 2011 e na literatura, sendo eles: 

temperatura, sólidos sedimentáveis, pH e oxigênio dissolvido. Para as análises de 

pH, temperatura e OD, foram colhidas amostras de 250 ml. Já para o parâmetro de 

sólidos sedimentáveis, a resolução utilizada preconiza volumes específicos para 

estas análises. As coletas e análises foram realizadas uma vez por semana num 

período de 17 de maio a 21 junho de 2019. 
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Todas as coletas seguiram a norma NBR 9898 (ABNT, 1987) que “dispõe 

sobre a preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos 

receptores”. Para todo o período de amostragem foi levado para o campo uma ficha 

de coleta, contendo informações, como: pontos de coleta, data, horário, clima nas 

últimas 48 horas, parâmetros analisados e observações.  

A temperatura foi medida através do aparelho oxímetro. Segundo o art. 16 

da Resolução CONAMA 430/2011, a temperatura deve ser inferior a 40°C, sendo 

que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no 

limite da zona de mistura; 

A quantidade de sólidos sedimentáveis foi determinada através do método 

do Cone Imhoff, que se baseia na transferência de 1000 ml de amostra para o cone, 

após 45 minutos decantando a amostra, rotaciona-se o cone em um giro de 360º, 

deixando decantar por mais 15 minutos, totalizando 1 hora. As amostras desses 

parâmetros foram coletadas dos pontos da elevatória de esgoto bruto e no 

decantador secundário. 

O pH foi medido através do pHmetro, que é um equipamento constituído 

basicamente de um eletrodo ligado a um potenciômetro.  

Para a determinação de Oxigênio Dissolvido foi utilizado o aparelho 

chamado de oxímetro ou medidor de OD, em que uma sonda do eletrodo possui 

uma membrana que adsorve seletivamente o oxigênio, tendo por base o seu raio 

de difusão molecular. Estes aparelhos precisam ser calibrados antes do uso, 

empregando-se solução de sulfito de sódio para a calibração do OD zero e água 

aerada e refrigerada para a calibração do valor de saturação. 

 

Resultados e Discussão  

O sistema operacional da ETE compacta do Centro Universitário Católica do 

Tocantins possui tecnologia de lodo ativado convencional, como é mostrado no 

fluxograma abaixo: 
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Figura 1 - Fluxograma dos processos de tratamento da ETE compacta.

 

Fonte: Autores 

A ETE compacta se divide em níveis de tratamento primário, secundário e 

terciário, e é composta pelas seguintes unidades: 

● Estação Elevatória de esgoto. 

● Reator aeróbio de lodo ativado convencional. 

● Decantador primário e secundário. 

● Elevatória de recirculação/descarte de lodo. 

● Desinfecção com cloro. 

 

Os resultados obtidos das análises estão descritos pelas médias na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 01. Média dos resultados dos Parâmetros de cada ponto coletado. 

 

PARÂMETROS 

PONTO 1 

 

ELEVATÓRIA 

(Entrada do efluente) 

PONTO 2 

 

1º DECANTADOR 

PONTO 3 

 

AERADOR 

PONTO 4 

 

2° DECANTADOR 

(Saída do efluente) 

PH 

(5,0 – 9,0 ) 

 

7,51 

 

7,71 

 

6,51 

 

7,80 

Temperatura     
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(< 40° C) 27,4 28 27,9 28,5 

Oxigênio Dissolvido 

- 

 

0,352 

 

0,62 

 

3,176 

 

1,46 

Sólidos 

Sedimentáveis 

(1 ml/L ) 

 

8.3 

 

0,8 

 

------- 

 

0,58 

Fonte: Autores 

  

Após as análises serem realizadas, os dados obtidos foram comparados 

com a legislação vigente, Resolução CONAMA 430/2011, verificando se os 

resultados das amostras estão dentro do permitido pela referida legislação.  

O pH, em todos os pontos de coleta esteve de acordo com a legislação (entre 

6,0 – 9,0), bem como a temperatura, que também se manteve abaixo de 40 ºC, 

como dispõe na Resolução.  

Na análise dos resultados para Sólidos Sedimentáveis, obteve-se uma 

média de valor bastante elevado no primeiro ponto de coleta (elevatória / entrada 

do efluente) devido ao período chuvoso, que provavelmente trouxe mais sólidos 

para o efluente na enxurrada. Porém, nota-se que este sistema de tratamento 

fornece uma grande remoção de sólidos, pois os valores após o tratamento são 

praticamente irrelevantes, como pode ser observado na tabela. 

A legislação vigente não especifica valor referente ao parâmetro de Oxigênio 

Dissolvido para lançamento de efluentes no solo. 

Vale ressaltar que a composição do efluente e suas respectivas 

concentrações na amostra podem se alterar em função de diversos fatores, tais 

como: horário de realização da coleta, índice de chuvas ou estiagem e quantidade 

de colaboradores e acadêmicos presentes na instituição. 

 

Conclusão  

Conclui-se que se trata do sistema de lodo ativado convencional. Em relação 

à avaliação da qualidade do efluente de entrada e saída da estação de tratamento, 

verificou-se que os parâmetros analisados estão de acordo com a Legislação, 

comprovando a eficiência da ETE compacta. 
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Sobre a disposição final do efluente tratado, o lançamento é realizado no 

solo, pois a vazão de lançamento é baixa e a área de lançamento é experimental 

para cultivo de culturas.  
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Resumo  

O objetivo deste estudo foi demonstrar a viabilidade da utilização de um carneiro 
hidráulico de baixo custo, com materiais encontrados no comércio para sua 
construção, e que possa atender a população que queira adquira o equipamento. 
O carneiro hidráulico é um sistema utilizado para bombear água, inventado por 
Jacques E. Montgolfier um cientista francês em 1796. Este equipamento também 
conhecido como golpe de aríete é bastante utilizado em propriedades rurais devido 
bombear água para áreas mais altas sem utilização de energia externas ou 
combustível fóssil. Este carneiro hidráulico teve com diferença a câmera de ar que 
foi trocada de uma garrafa PET por um cano PVC, onde mantem a qualidade da 
água a ser bombeada. De acordo com os testes realizados foi possível notar que 
para melhor eficiência do nosso equipamento deve se obter um declínio de 1 (um) 
metro, onde o desperdício foi menor (9,85 L/min) e a vazão de recalque foi maior 
(17,30 L/min), em comparação com os outros testes realizados. 

Palavras-chave: Água. Carneiro hidráulico. Vazão de recalque. 

 

Introdução  

A dificuldade de abastecimento e distribuição de água na zona rural não é 

novidade, sendo que a maioria das vezes os reservatórios de água estão em um 
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nível mais baixo do que o das propriedades à requerer a utilização de bombas para 

captação de água e agravando o aumento do custo de energia elétrica ou de 

combustíveis fósseis devido ao exercício da máquina. 

Em geral a força para a elevação da água provém 
principalmente de motores elétricos ou também de 
animais, humanos, ou fontes renováveis (climáticas). 
No contexto particular nas áreas rurais dos países 
pobres, a escolha é mais restrita. Em muitos destes 
países, no setor rural não há eletricidade, os motores 
apresentam problemas atribuídos ao combustível e à 
manutenção, animais podem ser inviáveis ou difíceis de 
aplicar na elevação e transporte de água. Por isso a 
elevação e transporte da água pelo homem ainda é 
comum, apesar do alto custo da energia humana (US$ 
2 a 20 por kW/hora) (ROJAS, 2002, Apud THOMAS, 
1994).Com o intuito de solucionar este problema no 
Centro Universitário Católica do Tocantins Campus II, 
situado na rodovia TO-050, lote 7 s/n Loteamento 
Coqueirinho, que fica em uma região mais afastada da 
cidade, foi proposto a criação de um carneiro hidráulico, 
por ser uma opção mais econômica e sustentável. 

Segundo (SENGUPTA et. al. 2013) um carneiro hidráulico é uma bomba de 

água que foi inventado no século XVII, que é baseado no desenvolvimento de uma 

onda de pressão quando o fluido em movimento é forçado, sendo empregado para 

elevar água a alturas de maior alcance.  

Este aparelho tem como vantagem seu baixo custo, simples instalação, 

durabilidade, não necessidade de energia externa, pouca manutenção, apresenta 

o rendimento de 50% a 80%, trabalha 24 horas por dia, reduzindo o trabalho 

humano e aperfeiçoa a distribuição de água na propriedade. Este equipamento é 

bastante útil em pequenas propriedades. Ele tem como desvantagem o desperdício 

constante de água e a necessidade de um de um declínio para o seu 

funcionamento. 

A realização deste projeto tem como objetivo melhorar a funcionalidade do 

equipamento, reduzindo o desperdício e aumentar a vazão para atender uma área 

maior, sem necessidade de bombas movidas a combustão ou energia elétrica. 

 

Metodologia 

  

O carneiro hidráulico será produzido utilizando:  
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01 válvula de retenção vertical 32”, 01 válvula de sucção 32”, 01 pç – tubo 

sold 40 cm, 01 pç – tubo sold 10 cm, 01 vedarosca 20 mts, 01 lixa, 01 alicate de 

pressao, 02 chave de boca nº 13, 01 tubo de cola pvc 75g, 01 cap sold 32”, 02 

adaptador sold curto 32”, 01 adaptador para mangueira 32”, 04 nipel 32”, 01 joelho 

sold 32”, 01 registro de gaveta 32”, 02 tê sold 32”, 01 parafuso sextavado 5/16, 03 

porcas 5/16, 01 mola 2,8cm de comprimento, 03 tubo soldável 2”.  

Inicialmente utilizou-se a válvula de sucção criamos um furo na parte 

superior com uma broca 7, para adaptação de um parafuso de sextavado 5/6. 

Primeiramente colocamos 1 porca no parafuso, inserimos pelo furo da válvula, 

abrimos e colocamos em seguida as outras duas porcas arrochando uma contra 

outra deixando um espaço de 3 voltas para o fim do parafuso de forma que fique 

firme e não escape e fechamos o a válvula.  

Foi realizada o lixamento das porcas e passou-se veda-rosca em todos os 

encaixes. Para montagem do carneiro utilizamos incialmente um T rosqueado com 

um nípel no encaixe do meio, adicionando a válvula de retenção vertical, 

rosqueando o outro nípel, após este procedimento foi rosqueado outro T na 

extremidade do nípel inserindo o adaptador de mangueira. 

O outro níquel foi colocado no T inicial e rosqueando em seguida um joelho, 

posteriormente a válvula de sucção já adaptada com a mola. Na outra extremidade 

do tê colocamos um adaptador curto e colamos um pedaço de cano de 10 cm, em 

seguida colamos uma válvula no cano de 10 cm, no cano de 40 cm foi colado um 

cap para formar uma câmera de ar. Após isso inserimos a câmera na parte superior 

do carneiro, utilizando um adaptador e colando. 

Para teste montamos o carneiro hidráulico com um declínio de 1 metro, que 

por meio da gravidade a água entra no carneiro e aciona a tampa da bomba de 

sucção, que abre e fecha varias vezes, quando a tampa se abre uma parte da água 

é jorrada para fora e volta para natureza, quando se fecha ela tende a voltar com a 

força e encontra a corrente que vem de direção contraria, com o choque da água 

ela tende a subir pela válvula de retenção, acima da válvula de retenção se encontra 

uma câmera de ar que gera uma pressão que empurra a agua que sai pela 

mangueira com força suficiente para alcançar uma parte elevada.  

Imagem 1- Modelo e peças carneiro hidráulico. 
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Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Resultados e Discussão 

Foram realizados testes em diferentes alturas do recipiente com intuito de 

aumentar a vasão no tubo de alimentação, com 0,5 m, 1 m e 1,5 m respectivamente, 

obtendo os resultados apresentados na tabela 1: 

Tabela 1- valores obtidos 

Altura (m) Vazão de recalque (L/min) Desperdício (L/min) 

0,5 6,25 7,91 
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1,0 17,30 9,85 

1,5 15,00 29,84 

Fonte: Produzido pelo autor. 

Para encontrar a vazão de recalque utilizou-se a seguinte formula: 

Q=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Para encontrar o desperdício analisou-se o volume de saída pela válvula 

de sucção e utilizou-se a seguinte formula: 

Q=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Com base nisto foi possível notar que a altura de 1 metro é a mais eficiente, 

onde foi obtido uma maior vazão e menor desperdício comparando com as demais. 

Conclusões 

Considerando o sistema desenvolvido e o desempenho realizado nota-se 

que o segundo experimento foi o que atingiu o resultado esperado, portanto, 

conclui-se que é um sistema viável e seguro ao atendimento da demanda esperada. 
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Circuito Transmissor De Ondas FM  

 

João Pedro de Paula Sousa1  
Sávio José Lima Dourado Alvarenga247 

Vailton Alves de Faria248 
 

Resumo 

Há mais de 500 anos atrás, navegantes em suas caravelas percorreram mares 
desconhecidos em busca de novas rotas e continentes. Tais buscas só se tornaram 
possíveis por meio de navegações fora do sentido humano, ou seja, utilizando 
instrumentos, tal como a bússola e o astrolábio, para guia-los. Esses navegantes 
possuíam total confiança nesses instrumentos, porém o entendimento sobre 
magnetismo e gravitação só foi bem entendido após obtermos uma nova 
mentalidade, trazida pela Renascença, passando assim a considerarmos as leis 
que regem o mundo como possíveis de serem entendidas. Por meio do 
conhecimento do magnetismo e outros conceitos da física, hoje somos capazes de 
transportar informações utilizando o ar como condutor. O desenvolvimento mundial 
só foi possível através de tais conhecimento, pois através deles fomos capazes de 
criar as redes de comunicação, tais como rádio, televisão e internet. Esse projeto 
tem como foco principal o estudo das ondas de rádio, mais precisamente a FM 
(Frequência Modulada). Após os conhecimentos adquiridos ao longo desse artigo, 
será construído um circuito eletrônico básico para emitir sinais de rádio em 
frequência modulada (FM), tal projeto está descrito no final dessa pesquisa, mas é 
de extrema importância que antes, você percorra todo esse material para entender 
melhor o funcionamento de tal prática. Demonstraremos que as ondas 
eletromagnéticas, mesmo que sejam invisíveis a olho nu, existem no nosso meio e 
que sua condução por meio do ar é possível. Está aqui demonstrado também que 
sua frequência de onda pode ser alterada e dependemos da eletricidade para 
criarmos tais ondas. 

Palavra-chave: eletrônica, magnetismo, ondas, rádio. 

 

Introdução 

O conceito de comunicação a rádio é obtido através do conhecimento do 

magnetismo e da eletricidade. Após anos de pesquisa, observou-se que esses dois 

temas andam juntos, sendo esse o estopim para a criação de uma nova linha de 

pesquisa da física, o eletromagnetismo. 
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Fogaça (2018) afirma que “as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, 

ou seja, são ondas formadas através da oscilação simultânea de um campo elétrico 

e de um campo magnético perpendiculares entre si”. As ondas de rádio são um tipo 

de onda definido em um padrão, existindo também outros tipos de ondas como as 

ondas de TV. 

Conforme dito por Fogaça (2018), o que diferencia os padrões desses 

diversos tipos de ondas conhecidos é o seu comprimento de onda (conhecido como 

lambda), que é a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. As ondas 

de rádio possuem comprimento de 3x108 nm até 3x1017 nm. 

Em concordância com Silva Júnior (2017), as ondas de rádio são conhecidas 

como ondas hertzianas, nome vindo do físico Heinrich Rudolf Hertz que abriu as 

portas para o conhecimento das ondas eletromagnéticas, as quais possuem 

unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) 

denominada hertz (Hz), também homenagem ao físico. 

Heinrich Hertz chamava as ondas eletromagnéticas de ondas misteriosas 

que não vemos a olho nu, mas elas estão lá. 

O rádio foi criado duas décadas após a descoberta das ondas 

eletromagnéticas. Sendo criado inicialmente o conceito de onda AM (Amplitude 

Modulada) que não será abordada aqui, e tempos depois foi criado o conceito de 

onda FM (Frequência Modulada), que usa frequências maiores que a AM. 

Doria e Marinho (2006, p.53) afirmam que: “Nos primórdios do rádio 

considerou-se erroneamente que a necessidade de uma maior largura de banda 

inviabilizava a rádio FM para aplicações práticas”. 

Edwin Armstrong (1890-1954) percebeu a importância da banda larga 
para a rádio FM, em uma época que todos procuravam usar uma banda 
estreita para ela. A rádio FM solucionou variáveis negativas da rádio AM 
em questões de transmissão de áudio. (DORIA; MARINHO, 2006, p. 59) 
 

Tão importante quanto a modulação das ondas de rádio são seus 

instrumentos de transmissão, pois uma informação torna-se útil quando é possível 

compartilha-la. Antigamente a comunicação dependia totalmente de condutores 

mecânicos, como fios e cabos, atualmente podemos transmitir essas ondas 

eletromagnéticas através do ar, e o instrumento utilizado para “jogar” essa 

informação no ar é a antena. 
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As antenas possuem a finalidade de enviar e receber ondas 

eletromagnéticas esféricas para o ar. Quanto mais próximo o campo 

eletromagnético estiver da antena emissora, mais complexo este será. No momento 

que essas ondas estiverem distantes, estas serão similares às ondas planas 

(PAUL, 2006, p. 343.)  

Esses equipamentos devem ter o mesmo padrão de radiação quando estão 

operando tanto para transmissão quanto para recepção. Fawwaz T. Ulaby, 

professor de engenharia elétrica, define o termo “padrão de radiação” como  

As propriedades direcionais do campo distante de uma antena quando 
medido a uma distância fixa desta. [...] é um gráfico tridimensional que 
mostra a intensidade do campo radiado ou a densidade de potência como 
função da direção” (ULABY, 2007, p.343). 
 

 Isso demonstra que um dos principais elementos a se levar em conta na 

construção e utilização de antenas é qual a direção de propagação que se deseja 

obter ou qual o local a se ter uma maior intensidade. 

As antenas, geralmente, são sustentadas por dois tipos de apoio, sendo eles 

mastro (figura 1), o qual é sustentado por estadias ou fios, e torre (figura 2), o qual 

sua estrutura é autossustentada. 

Figura 1: Mastro e antenas de rádio. Figura 2: Torre e antenas de rádio. 
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Fonte: Sítio Eletrônico Wikipédia249 

 

Pode-se resumir então a transmissão a rádio como ondas sonoras 

convertidas em pulsos elétricos, que por sua vez através de um circuito eletrônico 

as transformam em ondas magnéticas que são transmitidas pelas antenas através 

do ar. 

Quando essas ondas encontram uma antena acoplada a um circuito 

modulador de mesma frequência, ocorre o processo inverso. Essa base é chamada 

de receptora. 

 
Material e Método 

Após o entendimento sobre o que são ondas eletromagnéticas, ondas de 

rádio FM e seus meios de propagação, estamos prontos para colocarmos esses 

conhecimentos em prática. 

Para o desenvolvimento desse projeto, visamos também a necessidade de 

conhecimento básico em circuitos eletrônicos, principalmente no manuseio de 

ferros de solda. 

O objetivo ao final dessa prática é obtermos um circuito eletrônico capaz de 

transmitir um sinal de rádio FM até uma receptora de rádio FM. A receptora utilizada 

será um aparelho de rádio comum, mas também é possível construirmos nossa 

própria base receptora, mas esse tópico não será apresentado nesse projeto. 

Abaixo, na tabela 1, está relacionado materiais e custos médios encontrados 

no mercado. 

 

Tabela 1: lista de componentes necessários e valores médios para o experimento prático. 

Quantidade – Descrição Valor médio 

1 plug p2 R$ 2,00 

1 capacitor cerâmico 100nF R$ 0,50 

1 resistor 10K R$ 0,25 

                                                           
249 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hillmorton_radio_masts.jpg>. Acesso em 22 out 
2019. 
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1 resistor 27K R$ 0,25 

2 capacitores cerâmico 10nF R$ 1,00 

1 resistor 470 R$ 0,25 

1 bobina de 4 voltas, fio 0,8 mm R$ 0,50 

1 capacitor cerâmico 10pF R$ 0,50 

1 antena de no mínimo 20 cm R$ 10,00 

1 trimer 5-30pF R$ 5,00 

1 resistor 1k R$ 0,25 

1 led R$ 1,00 

1 chave on-off R$ 2,00 

1 transistor bc 337 R$ 2,00 

Total R$ 25,50 

Fonte: Autoria própria 

 

Para facilitarmos a montagem do circuito, a imagem abaixo descreve seu 

projeto de forma bem visível e prática, assim não somente pessoas experientes em 

eletrônica serão capazes de produzir tal projeto.  

Figura 3: Esquema do circuito para facilitar montagem. 
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Fonte: Autoria própria 

 

Após a montagem do circuito descrito acima, seremos capazes de transmitir 

sinais de rádio FM para qualquer receptor de rádio FM dentro do raio de propagação 

da onda. Esse raio será definido pela frequência utilizada, a qual pode ser 

modificada através do trimer inserido no circuito, e o tamanho e tipo da antena 

utilizada. 

Para testarmos o circuito, basta conectarmos a entrada (plug p2) em um 

aparelho sonoro (por exemplo um celular) e colocarmos próximo a um aparelho de 

rádio que capte transmissão de ondas FM. Com o dispositivo sonoro em 

funcionamento, basta buscarmos um casamento de frequências entre o circuito 

transmissor e o aparelho de rádio (receptor) modulando a frequência através do 

trimer (no circuito) e o componente de busca no aparelho de rádio. 

 

Resultados e Discussão 

Após alguns ajustes, é possível observar o aparelho de rádio transmitir o 

conteúdo do aparelho sonoro. Isso por que as ondas sonoras foram convertidas em 

ondas elétricas e, por usa vez, convertidas em ondas eletromagnéticas graças a 

junção do circuito capacitivo e o indutor, sendo essas ondas transportadas pelo ar 

através da antena até chegar de encontro a outra antena que está ligada a um 

circuito com a mesma frequência. 

Segundo Mauro M. Doria em seu livro Ondas & Bits: 

Foi padronizado o valor de 210kHz para a largura da banda FM(...). As 
rádios FM possuem frequência portadora na faixa entre 88 e 108 MHz, 
portanto só podem ser licenciadas 95 emissoras (108 – 88 MHz/210kHz) 
(DORIA, 2006, P.60). 

Tal afirmação pode ser comprovada através do projeto aqui proposto, já que 

a frequência de transmissão utiliza uma sintonia de aproximadamente 90 MHz. 

Através desse projeto bem simples e de custo não oneroso somos capazes 

de observar todos os conceitos sobre transmissão de rádio FM aqui descritos. 

Desafiamos o leitor a não ficar somente com o conhecimento aqui adquirido, mas 

que vá atrás de novos conhecimentos mais profundos e que, se de interesse do 

mesmo, que procure fazer também uma base receptora de rádio FM, assim terá um 

projeto mais completo sobre ondas de rádio. 
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Conclusão 

Pode-se concluir, a partir do projeto aqui apresentado, que as ondas 

eletromagnéticas realmente são uma união física entre a eletricidade e o 

magnetismo, podendo elas serem transportadas utilizando o ar como condutor. O 

circuito eletrônico aqui mostrado desempenhas exatamente esse papel, produzindo 

ondas eletromagnéticas e as transportando pelo ar através de uma antena até outro 

ponto de mesma modulação. 

De maneira análoga, as ondas eletromagnéticas são informações, como se 

fossem uma carta, que devem ser transportadas até seu destino final, utilizando o 

ar como estrada, e seu endereço final é definido a partir de sua sintonia modular. 

Ao conectarmos o a entrada do circuito em um aparelho sonoro, 

introduzimos no circuito uma informação, a qual é transformada em ondas 

eletromagnéticas e lançadas ao ar pela antena, definimos através do trimer a 

sintonia (analogicamente o endereço de onde deve ir) e o aparelho receptor (no 

nosso caso o aparelho de rádio), quando ajustado na mesma sintonia, recebe todas 

as informações enviadas e as transforma novamente em som. 

Como já dito por Heinrich Hertz (1889) as ondas eletromagnéticas não 

podem ser vistas a olho nu, mas certamente elas existem e podem ser provadas 

de várias formas, sendo uma delas com o projeto aqui discriminado. 

As ondas uniram o mundo através da comunicação de várias formas, sendo 

em rádio, internet ou televisão, podemos ver as ondas como objeto de união entre 

povos e de informação livre para todos. 

Como já dito por Luiz Maurício Pragana dos Santos (popular Lulu Santos), 

cantor brasileiro de pop rock: 

 

 “A vida vem em ondas, como um mar. 

Num indo e vindo infinito. 

Tudo o que se vê não é um segredo. 

Tudo muda o tempo no mundo” (Lulu Santos, 1953). 
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Concreto Com Substituição de 10% Do Agregado Miúdo Por Pó 
De Borracha, em busca da sustentabilidade e eficiência 

 

Bruno de Souza Barboza Cerqueira250 

Carlos Eduardo Martins de Souza1 

 Felype Carvalho Gonçalves1 

Gabriel Martins Barros1  

Patrick Allan Mota Fernandes1 

Rafael Augusto dos Anjos Rosa251 

 

Resumo 

Com o processo de urbanização nas grandes cidades, a diminuição da quantidade 
e tamanho dos aterros, o crescimento populacional e a maior utilização de materiais 
descartáveis geram um expressivo aumento do número de resíduos gerados para 
o ambiente. Esse volume de resíduos sólidos produzido vem aumentando de modo 
desordenado e prejudicial à natureza, uma vez que não são dados a ele fins 
adequados. Um dos resíduos sólidos que mais vem preocupando ambientalistas, 
sociedade e governo são os pneus, os quais possuem materiais em sua 
composição que demoram centenas de anos para se deteriorar. O setor da 
construção civil vem absorvendo resíduos de vários segmentos industriais e 
transformando-os em componentes para utilização nas construções, através da sua 
incorporação em materiais, como por exemplo em argamassas e concretos. Diante 
disso, baseado nos princípios de sustentabilidade, a reciclagem vem se tornando 
quase uma obrigação perante as grandes indústrias. Tecnologias que possam 
incorporar resíduos ao concreto são de grande valia para o meio ambiente, e 
podem melhorar algumas de suas propriedades. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho é observar o comportamento do concreto em relação as suas funções 
características ao substituirmos 10% de agregado miúdo (areia) por pó de borracha. 
Palavras-chaves: Pó de borracha. Reciclagem de pneus. Resistência à 
compressão. Sustentabilidade. 

 

Introdução 

 O ser humano, durante a sua trajetória histórica, vem utilizando os recursos 

naturais renováveis e não-renováveis, necessários para sua própria sobrevivência. 

Ao longo dos anos, o homem passou a adotar um comportamento bastante 

agressivo com o meio-ambiente, provocando um desequilíbrio total com o excesso 
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251 Docente do Centro Universitário Católica do Tocantins – E-mail: Rafael.rosa@catolica-to.edu.br 
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de emissão de gases poluentes, falta de reciclagem adequada dos materiais, 

despejo de dejetos nos rios, lagos e etc. 

Dessa maneira, percebe-se uma série crescente de problemas ambientais, 

gerados por um modelo desordenado de desenvolvimento. O aumento da produção 

de veículos automotivos, por exemplo, ocasionou o crescimento muito elevado na 

quantidade de resíduo de borracha de pneu.  No Brasil, desde 1999, quando 

começou a coleta pelos fabricantes, 3,11 milhões de toneladas de pneus foram 

coletados e destinados adequadamente, a partir do Programa Nacional de Coleta 

e Destinação de Pneus Inservíveis. 

Em 2012, as dez empresas associadas à Associação Nacional da Indústria 

de Pneumáticos (ANIP) produziram 62,6 milhões de unidades, com volume de 

Vendas: (produção mais importação por associados da ANIP) de 67,9 milhões de 

unidades. A Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) divulgou em 

2014 que coletou e encaminhou para a reciclagem mais de 223 mil toneladas de 

pneus, só no primeiro semestre do ano em questão. É algo como quase 45 milhões 

de pneus de carros de passeio. A empresa Reciclanip, foi criada pelo próprio grupo 

e recolhem esses pneus diariamente em todo o país. Essa entidade sem fins 

lucrativos criada em 2007 para cuidar do recolhimento e reciclagem dos pneus, tem 

hoje 834 pontos de coleta distribuídos em todos os estados brasileiros e o Distrito 

Federal. O crescimento do setor de reciclagem de pneus é tão grande que em 2004 

esses pontos de coleta eram apenas 85. 

Das alternativas mais atuais de reuso dos pneus destaca-se o processo de 

recauchutagem ou reconstrução, que consiste em aproveitar a estrutura resistente 

do pneu gasto (liso), desde que esta esteja em boas condições de conservação, e 

incorporar-lhe nova borracha de piso, de forma a que este ganhe outra vida. No 

entanto, dentre as operações de reconstrução de pneus, ocorre a raspagem, que 

consiste na retirada da superfície do pneu, para remover a banda remanescente, 

de forma a definir sua geometria, e preparar a textura da superfície para receber a 

nova borracha. Este processo gera uma espécie de resíduo fibrilar de dimensões 

variadas.  

No ano de 2015, uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos 

pneus foi como combustível alternativo para as indústrias de cimento. Mais 

recentemente, também vêm sendo utilizados como componentes para a fabricação 
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de manta asfáltica e asfalto-borracha. Todas estas destinações são aprovadas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

como destinações ambientalmente adequadas. Para que podemos usar os 

resíduos da borracha na Católica do Tocantins?  

 

Metodologia 

Para a realização do experimento usamos o Seven Steps Method. Sete 

passos foram realizados para determinar as características dos novos traços de 

cimento para compara-los com o padronizado, de acordo com a resistência 

analisada em cada um. Os ensaios técnicos são necessários para manter uma 

padronização e qualidade do concreto, além de analisar qual sua taxa média de 

resistência à compressão em determinados períodos de “cura do concreto”.  

Seven Steps Method 

1º passo: Escolha do abatimento – Foi escolhido o abatimento do concreto 

levando em consideração as exigências da obra. Deve-se observar que o 

abatimento deve ser especificado não por um valor mínimo, mas também ser fixado 

um limite máximo. Isso é necessário para evitar segregação, ou seja, quando uma 

mistura sem um valor máximo especificado de abatimento se apresenta com 

excesso de água. 

2º passo: Escolha do diâmetro máximo do agregado - Esse é definido pelo 

projetista estrutural, que considera as características das estruturas (características 

geométricas das partes da estrutura e o espaçamento da armadura) ou ainda 

questões de disponibilidade. 

3º passo: Estimativa do consumo de água e ar - Essa estimativa está 

correlacionada com o abatimento do concreto escolhido anteriormente e a 

dimensão máxima do agregado graúdo. 

4º passo: Estimativa da relação água/cimento (a/c) - É fundamental que a 

relação água/cimento escolhida seja a menor possível a partir de considerações de 

resistência e de durabilidade. 

5º passo: Cálculo do teor de cimento - A partir da obtenção do resultado do 

consumo de água (3º passo) e da relação água/cimento (4º passo), pode-se 

calcular o consumo de cimento pela seguinte expressão: 𝐶𝐶 = agua/cimento. 



 

 

6
5
3

 

6º passo: Cálculo do teor de agregado graúdo - Para determinar o consumo 

de agregado graúdo, basta multiplicar o coeficiente pela massa unitária do 

agregado graúdo. O resultado encontrado será expresso em Kg/m³. 

7º passo: Cálculo do teor de agregado miúdo - Sabendo que, o concreto, é 

dosado para o volume de 1m³ e que pelos cálculos são encontradas tanto as 

massas quanto os volumes dos materiais, podemos determinar o volume de 

agregado miúdo subtraindo o somatório dos volumes de água, ar, cimento e 

agregado graúdo por 1m³. Dessa maneira, ao encontrar o volume de agregado 

miúdo, basta multiplicar pela massa específica do material para encontrar a sua 

massa. 

Concretagem em laboratório: Calcula-se o volume de concreto necessário 

para o quantitativo de corpos de prova. Sabendo que o traço é dosado para 1m³ de 

concreto, por meio de cálculos de regra de três simples pode-se encontrar a massa 

dos materiais para um volume específico. Vale ressaltar que deve ser considerando 

uma perda de 15%. No nosso experimento, foi utilizado 20%. 

Com base nos cálculos, foram feitos corpos de prova no laboratório com:  

2,24 kg de cimento; 

4,42 kg de agregado miúdo (3,97 kg de areia + 0,45 Kg de pó de borracha); 

5,12 kg de agregado graúdo; 

1,16 L de água. 

Levando em conta 3 corpos de prova, sendo 10cm*20cm. 

O primeiro passo foi prepara o local da mistura, foi forrado o chão com uma 

lona de borracha, depois misturamos os agregados miúdos (pó de borracha e 

areia), em seguida, acrescentamos o cimento até ficar uma mistura bem uniforme, 

depois foi adicionado o agregado graúdo (brita), assim que ficou bem misturado, foi 

acrescentado a água em poucas porções para ir sendo absorvida pela mistura aos 

poucos, com o auxílio de uma enxada foi sendo preparado o concreto. Assim que 

terminado a mistura, teve a distribuição do concreto para o seu respectivo recipiente 

que consiste em preencher um cone metálico em três etapas, adensando-o a cada 

etapa com uma pequena barra de aço (em média são feitas 12 batidas leves). Logo 

após retira-se vagarosamente o molde em forma de cone, medindo o desnível do 

concreto em relação à sua altura inicial (altura da forma). O limite para aceitação 
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de deformação da massa depende das especificações do cálculo estrutural, ficando 

geralmente, entre 8 e 12 cm. Quanto maior a deformação, mais líquido está o 

concreto, o que pode ser desejado (para melhorar a plasticidade do mesmo) ou não 

(para não prejudicar sua resistência). 

 Os seguintes materiais foram utilizados, para realizar esse experimento: 

 Balança de precisão: utilizada para pesar a areia, cimento, borracha 

e a brita. 

 Enxada para ajudar na mistura; 

 Óleo queimado para passar nos recipientes; 

 Peneiras de várias aberturas, para separar os agregados; 

 Espátula e pá, para recolher os materiais; 

 Proveta para medir a dosagem de água; 

 Lona de borracha para usar como base no processo de concretagem. 

 

            Figura 1                              Figura 2                             Figura 3 

              

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Acervo próprio 

  

Resultados e Discussões 

Após o termino desses processos, foram deixados os corpos de prova 

pegarem consistência por 24 horas. No dia seguinte foi tirado dos recipientes e 

colocados dentro de um reservatório de água, para então serem feitos os testes 

posteriormente. 
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             Figura 4                                   Figura 5                                Figura 6 

              

Fonte: Acervo Próprio.  

 

O primeiro corpo de prova foi quebrado com 48 horas depois de feito, ou 

seja, ficou um dia no recipiente e um dia na água, a taxa de resistência foi em torno 

de 2 toneladas força. Após uma semana foi quebrado o segundo traço de concreto 

onde foi medido uma taxa de resistência a compressão de 8 toneladas força. 

Conforme as figuras a baixo, tiradas no laboratório de civil, da Unicatolica. 

Isso mostrou uma elevação de 400% em 7 dias, como o tempo para os 

experimentos foi curto, não pudemos chegar aos testes de 14 e 28 dias, para ver 

como se daria as novas resistências do concreto para tirar uma média mais exata 

na taxa de resistividade à compressão. 

 

Conclusão 

A elaboração desses corpos de provas possibilitou o aprofundamento do 

conhecimento teórico, visto que se trata do aprender fazendo, onde são colocados 

todos os conhecimentos já adquiridos em sala de aula, na pratica e ação do projeto, 

e que por meio da comparação real entre esses dois campos do saber, foi possível 

verificar todos os conceitos físicos em volta de um conteúdo tão abrangente e 

importante como é o de mecânica dos sólidos, sobre as tensões de deformação, 

taxa de compressão e etc. A utilização de borracha na formulação de concreto é 

uma alternativa viável pois esta apresenta melhoria na absorção de impacto visto 

o caráter elastoméricos do resíduo, porém estudos mostram que a adição destes 
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materiais possui um limite que quando ultrapassado pode acarretar na perda de 

resistência mecânica à compressão. Com isso, os alunos puderam ter um maior 

entendimento e afinidade com a disciplina de Introdução a Ciências dos Materiais, 

ministrada nos cursos de engenharia da Católica e também uma grande satisfação 

em estarem se aperfeiçoando cada vez mais para os possíveis desafios de um 

mercado de trabalho concorrido e ao mesmo tempo promissor. 
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Construção De Um Motor Eletromagnético Com Oito Solenoides 

Controlados Por Arduino  
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Resumo 

Motores elétricos surgiram com avanços no estudo do eletromagnetismo, como a 
geração em corrente alternada e a descoberta do fenômeno da indução 
eletromagnética gerada por espiras quando conectadas a uma fonte de tensão. 
Esse trabalho tem por objetivo a construção de um motor eletromagnético com oito 
solenoides controlados eletronicamente por arduino, e foi confeccionado utilizando 
materiais de fácil acesso. Os resultados, dentro do esperado, com o funcionamento 
da máquina, demonstram que a potência total consumida pelo motor é de 42 W em 
corrente contínua. Observam-se algumas perdas por movimentos indesejados e 
efeito joule pelo aquecimento dos solenoides, o que leva a suposição de que seja 
de baixa eficiência. O estudo proporcionou um entendimento prático dos princípios 
físicos empregados na construção dos motores elétricos, além da relevância que 
possuem na industria. 
Palavras-chave: indução eletromagnética; motor elétrico; solenoides.  

 

Introdução  

De acordo com o BEN (Balanço Energético Nacional) do Ministério de Minas 

e Energia, de 2019 tendo como ano base 2018, 31,7% da energia produzida no 

país é consumida pela indústria, dos quais 21,3% é energia elétrica, sendo os 

motores elétricos responsáveis por 60% do consumo da eletricidade na indústria 

brasileira (GARCIA, 2003). 

Comumente motores elétricos são constituídos por duas partes principais, o 

rotor (parte móvel), e o estator (parte fixa), sua alimentação pode ser em corrente 

contínua ou corrente alternada. O princípio de funcionamento dos motores elétricos 

é através da indução eletromagnética gerada por bobinas. De acordo com Oliveira 

(2009) independente do modo de fabricação, o princípio básico de funcionamento 
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dos motores é o mesmo: alimenta-se a parte fixa do motor com energia elétrica, 

criando-se ali um eletroimã cujo campo magnético vai variar, esse campo criará 

uma força magnética na parte móvel do motor que irá mover-se para tentar 

acompanhar a variação do campo magnético.  

 Solenoides, principais componentes desse estudo, são dispositivos 

eletromecânicos baseados no deslocamento causado pela ação de um campo 

magnético gerado por uma bobina e são muito utilizados na construção de outros 

dispositivos (SILVA, 2002). São feitos ao se enrolar um fio isolado de forma tubular 

e compactada, assim ao aplicar uma fonte de tensão em seus terminais uma 

corrente elétrica percorre o condutor enrolado gerando um campo magnético em 

seu interior, os motores então se aproveitam da força que possui o campo 

magnético para provocar o giro do rotor.  

Em motores elétricos de uso comercial, as bobinas (estator) ficam em volta do 

rotor e não possui nenhuma conexão mecânica entre eles. Dessa forma é o próprio 

campo magnético que produz o movimento do eixo, ao contrário desse protótipo, 

que estruturalmente é semelhante a um Motor Stirling (movido à energia térmica), 

se faz necessário uso de bielas para transferir o movimento gerado pelo solenoide 

ao atrair o pistão para o seu interior, ao eixo principal do motor. Neste caso, porém, 

se as bobinas forem conectadas diretamente a uma fonte de tensão todas gerariam 

um campo magnético ao mesmo tempo, e o motor não sairia da inércia, uma vez 

que a fonte de tensão empregada é de corrente contínua. Para isto, utilizou-se um 

controlador arduino, junto a um módulo de reles, para o acionamento e 

seccionamento das bobinas em tempos variados.  

Esse trabalho tem por objetivo a elaboração e construção de um motor 

eletromagnético, que utilize bobinas para gerar o campo magnético que irá 

movimenta-lo, nesse caso em particular, optou-se pelo controle eletrônico das 

bobinas, uma vez que este recurso permite maior controle em relação à velocidade 

de rotação.  

 

Materiais e métodos  

O motor elétrico é um dispositivo cuja finalidade é transformar a energia 

elétrica a ele aplicada em energia mecânica através de interações eletromagnéticas 

entre as partes que o constituem. (OLIVEIRA, 2009). Nesse protótipo, as iterações 
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eletromagnéticas se dão entre os solenoides e os pistões. Os solenoides quando 

energizados, em pares, geram um campo magnético que atrai os pistões para o 

interior de seus eixos, então por meio das bielas os pistões transferem o movimento 

linear provocado pela atração do campo, em movimento circular para o eixo 

principal do motor. Na construção desse motor foram utilizados os seguintes 

materiais:  

 1 retângulo de madeira compensada com 54x34x1,5 cm; 

 2 retângulos de madeira compensada com 11x8x1,5 cm;  

 2 retângulos de madeira compensada com 26x5x1,5 cm; 

 4 retângulos de madeira compensada com 7x6x1,5cm; 

 1 haste de alumínio de um metro com 3 mm de diâmetro; 

 1 fio de cobre rígido de um metro com 1,5 mm de diâmetro; 

 300g de fio de cobre esmaltado 28 AWG; 

 8 pregos 19x42 

 2 rolamentos com diâmetro interno de 5 mm;  

 8 tubos de caneta esferográfica transparente de 7cm de comprimento e 1cm 

de diâmetro; 

 Cabo elétrico flexível de 2,5 mm nas cores vermelha e azul; 

 1 potenciômetro de 1K Ohms  

 1 módulo rele para arduino de 4 canais 

 1 arduino 

 1 ventoinha utilizada em computadores 

A construção desse motor foi realizada em duas etapas, primeira a confecção 

das peças e junção delas para compor o corpo estrutural, e posteriormente às 

conexões elétricas.  

O retângulo de madeira de maiores dimensões é a base estrutural, sobre qual 

está montada todo o restante da estrutura. Os dois retângulos de 11x8 cm servem 

de apoio ao eixo principal, fixados nas extremidades do comprimento do eixo. 

Foram perfurados no centro a uma altura de 8 cm com um diâmetro de 7 mm para 

serem colocados os rolamentos, afim de diminuir o atrito devido a rotação do eixo. 

O eixo principal foi feito com a haste de alumínio, possui quatro curvas de 2 cm de 
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altura por 3 cm de comprimento com um intervalo de 3 cm entre elas, desse modo 

formando a árvore de manivelas, ou virabrequim como é popularmente conhecido.   

Em cada curva do eixo, é fixado com arruelas dois conjuntos de biela-pistão 

em direções opostas com um ângulo de 180°. As demais peças de madeira formam 

duas bases para quatro bobinas em cada, com espaçamento de 3 cm entre as 

bobinas, as bases são fixadas em ambos os lados paralelos ao eixo a uma distância 

de modo que o eixo gire e o pistão possa se mover para frente e para trás no interior 

da bobina sem que saia de dentro dela. 

 As bobinas/solenoides são feitas enrolando-se o fio de cobre 28 AWG em 

volta do tubo de caneta, são necessárias aproximadamente 600 voltas por bobina. 

O fio de cobre rígido é utilizado para confecção das oito bielas, são reservados 12 

cm para cada, levando em consideração a volta feita ao redor do eixo principal e 

uma pequena volta necessária para fixa-la ao pistão, que são oito pregos com 

denominação 19x42. Em uma das pontas do eixo é fixada ainda a ventoinha para 

manter a inércia de rotação do motor. 

No circuito elétrico das bobinas é determinado que o negativo, se tratando de 

uma fonte de corrente contínua de 12 V, seja comum a todas. Já o positivo é 

seccionado, passando pelo módulo de reles. O positivo então se deriva em quatro 

fios, um para cada entrada de canal do módulo. É importe atentar-se após a 

montagem da estrutura, em quais bobinas, de lados opostos, os pistões irão 

produzir o mesmo movimento, ou seja, se irão se aproximar ou se afastar do interior 

da bobina. Dessa maneira é possível determinar os pares de bobinas que terão a 

mesma saída de um determinado canal do modulo de reles.  

O módulo é alimentado em 5 V que provem do arduino, esse por sua vez 

alimentado por fonte externa. O arduino alimenta ainda o potenciômetro, que 

secciona o positivo e o retorna para uma entrada analógica do controlador. O 

potenciômetro controla o intervalo de tempo com que os pares de bobinas são 

energizados, consequentemente controla a velocidade de rotação do motor.  

 

Resultados e Discussão 

Com o motor em funcionamento, algumas observações puderam ser feitas. 

Os solenoides não são perfeitamente idênticos, nem em seus comprimentos, nem 

na quantidade de voltas ao redor do tubo, por isso o consumo de corrente varia de 
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um para outro numa faixa entre 1,2 a 1,6 A. Somente dois solenoides são 

energizados por vez, a média de corrente total consumida pelo motor é de 3,5 A 

para uma alimentação de 12 V em corrente contínua.  Sendo a potência total o 

produto da tensão pela corrente, a potência média consumida pelo motor é de 42 

W.  

Por não haver meios de medir com precisão o torque gerado pelo motor, não 

é possível determinar a potência mecânica de saída na ponta do eixo, e 

consequentemente também não é possível determinar a eficiência do motor. A 

potência mecânica é obtida pelo produto do torque em N.m (newton metro) e da 

velocidade angular (2𝜋
𝑅𝑃𝑀

60
), e a eficiência sendo o quociente da potência mecânica 

pela potência total. Porém pode-se supor que esse motor seja de baixa eficiência, 

levando em consideração as perdas, pois há dissipação considerável de energia 

por movimentos indesejados, além de grande dissipação por efeito joule devido ao 

aquecimento das bobinas.  

Algumas modificações foram feitas no código do arduino durante os testes, 

em relação ao mínimo e máximo intervalo de tempo com que os pares de bobinas 

são acionados. Tais modificações se mostram necessárias devido a limitações 

físicas da estrutura do eixo, que não suporta altas rotações. As rotações são obtidas 

através de um aplicativo para celular que por meio do sensor magnético do 

aparelho percebe a variação do campo magnético, para isso usa-se um imã de 

neodímio colado na ventoinha. As rotações variam entre 60 a 300 RPM.  

A figura 1 é uma visão superior do motor já montado, parte estrutural e elétrica. 

Na parte superior e inferior da imagem estão as bobinas sobre o suporte de 

madeira. No meio, o eixo com as bielas e pistões fixados em suas curvas.  Do lado 

esquerdo da imagem temos a ventoinha fixada na ponta do eixo, o cabo azul, 

negativo da fonte, comum a todas as bobinas e o os vermelhos interligando os 

pares a serem acionados simultaneamente pelo modulo rele, mostrado na figura 2. 

Observa-se também na figura 2 que cada canal do módulo possui uma entra e duas 

saídas. Para um melhor funcionamento e menor aquecimento das bobinas, a saída 

para os solenoides deve ser o contato normalmente aberto do canal. 

Motores semelhantes também demonstraram perdas em seu funcionamento, 

também por movimentos indesejados, vibrações e aquecimento dos solenoides. 

Segundo Macedo (2017), um maior número de solenoides e o controle eletrônico 
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da velocidade, reduzem as perdas por atrito e calor causadas pelo contato metálico, 

sendo o motor acionado mecanicamente, e aquecimento da bobina, o que não é 

observado nesse trabalho, que demonstra as perdas por movimentos indesejados 

estando mais relacionadas ao material empregado e o cuidado no alinhamento das 

partes fixas e móveis. 

 

Figura 7: estrutura e parte elétrica montada.               Figura 2: Módulo de reles.     

                                                                

 

Conclusões 

Conclui-se ao fim desse trabalho, que o objetivo principal foi alcançado, a 

construção e o funcionamento do motor com oito solenoides controlados 

eletronicamente por arduino. A potência consumida pelo motor é de 42W, 

apresentou perdas por aquecimento das bobinas e movimentos indesejados devido 

ao limite físico da estrutura do eixo principal. Têm como consequência baixo 

rendimento e eficiência.  Ao fim da construção desse protótipo observa-se que o 

projeto como um todo serviu de auxílio para o entendimento de alguns princípios 

do eletromagnetismo na prática, como a indução eletromagnética, além de um 

panorama geral da relevância que os motores elétricos têm para os meios de 

produção industriais e demais formas de uso.  
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Construção Do Corpo De Prova: Substituição Da Brita Por Vidro 
Temperado 

 
Maria Clara Bezerra De Melo254 

Rafael Augusto Dos Anjos Rosa255 

Ricardo Damacena De Moura1 

Mauro Junior Gonçalves Ferreira1 

 

Resumo  
Dentre os resíduos industriais, existe o vidro temperado, que é consumido 
massivamente e não tem descarte adequado na cidade de Palmas -Tocantins e em 
muitas outras cidades do Brasil. Não se tem estudos concluídos sobre seu 
aproveitamento em concretos, todavia ele foi utilizado em substituição a uma 
pequena porcentagem do agregado graúdo com a finalidade de teste de resistência 
e estudo de custo benefício. Mesmo visando utilizar o resíduo para baratear o seu 
custo e diminuir o consumo de matéria prima não renovável, não é aceitável deixar 
esquecer-se da qualidade e durabilidade.  
Palavras chaves: Concreto. Deformação. Resistência. Sustentabilidade. 
 

Introdução 

A construção civil é uma grande consumidora de recursos naturais não 

renováveis e geradora de resíduos e poluição. Os resíduos originados no setor da 

construção civil e industrial não têm perspectiva de reutilização e são geralmente 

descartados na natureza sem a consciência de preservação. Esse fato também se 

repete em outros setores como: indústria pets (plástico que são feitas garrafas no 

geral), produção de papel, PVC, vidros e diversos outros materiais indispensáveis 

no nosso cotidiano. 

Contudo, a quantidade de resíduos gerados a partir do consumo desses 

materiais tem gerado preocupações socioambientais de como isso pode afetar o 

meio ambiente e a vida no futuro. Nesse sentido, pensa-se muito atualmente em 

como reutilizar esses materiais de forma a estender sua utilidade e diminuir o tempo 

de degradação na natureza. E no mercado da construção civil a sustentabilidade 

tem ganhado espaço, através da produção de concreto e argamassas, utilizando 

resíduos que seriam descartados à natureza sem qualquer finalidade. 

Segundo o anuário 2015 do Departamento Nacional da produção de mineral 

[14], a quantidade da produção de mineral comercializada no ano de 2014, foi de 

                                                           
254 Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Católica do Tocantins 
255 Professor da Escola de Engenharia do Centro Universitário Católica do Tocantins – Email: 
Rafael.rosa@catolica-to.edu.br  

mailto:Rafael.rosa@catolica-to.edu.br


 

 

6
6
5

 

391.765.746 toneladas de areia para construção, 308.828.808 toneladas de brita e 

cascalho, e 71.000.000 toneladas de cimento, apresentando em média por 

habitante brasileiro um consumo de 350 kg de cimento. No entanto, o setor também 

tem se mostrado com grande potencial para reaproveitamento, não só de seus 

próprios resíduos, como de resíduos oriundos de outras atividades industriais. 

Apesar da construção civil ser uma das atividades que mais impactam 

negativamente o meio ambiente, suas necessidades continuam em crescimento 

constante. Em decorrência do aumento de credito mobiliário a população, a 

construção civil tem aumentado seu consumo de materiais, visando atender a 

demanda solicitada. No entanto a geração de resíduos tem crescido 

igualitariamente. Uma das formas de se contribuir com o desenvolvimento 

sustentável do setor é com as escolhas e usos conscientes dos materiais de 

construção.  

A importância do tema pode ser vista ao se considerar um edifício construído 

com material alternativo e sustentável com a reciclagem do vidro em substituição a 

matéria prima – brita ou cascalho - para diminuir o impacto ambiental que ocorrem 

em todas as etapas, desde a extração das matérias primas e fabricação dos 

materiais, às fases subsequentes, de construção, uso e demolição.  

O vidro é um material classificado como cerâmico, constituído basicamente 

de sílica, resistindo bem à ruptura e à deformação elástica. O vidro é um material 

frágil, porém não fraco. Ele tem grande resistência à ruptura, podendo mesmo ser 

utilizado em pisos, é duro e rígido, porém não tenaz não sendo apropriado para 

aplicações sujeitas a impactos.  

A melhor forma de agregar o vidro seria moída em substituição à areia, 

porém teve a limitação de conseguir a máquina para triturar esse material e por isso 

fica a questão: Que diferença teria no resultado se o vidro fosse substituído na 

composição do agregado miúdo?  

Este trabalho tem como objetivo reutilizar o vidro temperado na construção 

de corpos de prova, apresentar o conceito de construções sustentáveis, abordar 

soluções técnicas construtivas e eco materiais e, por fim, realizar um estudo de 

caso desse material na construção.  

 

Metodologia  
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O concreto é um material produzido a partir da mistura de outros materiais 

em quantidades racionais, de: aglomerantes (cimento), agregados (brita e a areia), 

água e aditivos. Logo após a mistura, o concreto deve possuir plasticidade 

suficiente para as operações de manuseio, transporte e lançamentos, adquirindo 

resistência com o passar do tempo. 

Seguindo a metodologia ensinada em sala de aula o processo foi feito 

seguindo a relação da Tabela adicionado mais 20% de perda. 

 

Quadro 1 - Relação da quantidade de materiais usados no traço 

Cimento Agregado Miúdo Agregado Graúdo Água 

1,00  1,72 2,28 0,51 

Fonte: acervo próprio 

 

Quadro 2 - Quantidade dos materiais 

Material  Quantidade (Kg) 

Cimento Potland CPll Z32 – marca 

Ciplan 

2,581 

Agregado miúdo – Areia lavada 5,086 

Agregado Graúdo - Brita 5,297 

Agregado graúdo – Vidro quebrado  0,588 

Água  1,330 

Fonte: Acervo próprio 

Essa quantidade foi para produzir 03 corpos de prova em uma forma 

cilíndrica de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. A quantidade do vidro temperado 

foi de 10% na quantidade da brita.  

A mistura foi feita em uma betoneira no laboratório do Centro Universitário 

Católica do Tocantins da seguinte forma: misturou-se metade do agregado graúdo 

com metade da quantidade da água, depois juntou a areia e o restante da água.  
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Em seguida a mistura foi moldada na forma e com 24 horas colocamos esses 

corpos de prova no processo de cura na água. Após sete dias o traço foi rompido 

em uma máquina de teste de compressão. 

O dado da compressão foi de 5,190 Kgf para um e 4,190 para outro. É 

preciso que expressamos a força em mPa, e para isso devemos efetuar o seguinte 

cálculo para cada corpo de prova.  

 

Quadro 3 - Tabela de cálculo de transformação da força de tensão 

CP1: 5,190Kgf => 5,190.9,98 = 51,7962N 

Achar a tensão em mPa = 
𝑁

𝑐𝑚²
 

𝐴 = 𝜋𝑟2 =  𝜋. (0,05)2 = 0,0078𝑚²  

𝝈 =
𝑭

𝑨
=  

𝟓𝟏,𝟕𝟗𝟔𝟐

𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟖
= 𝟔𝟓𝟗𝟒. 𝟖𝟗𝟕𝟎𝟏𝟏

𝑵

𝒎𝟐 = 𝟔, 𝟓𝟗𝟒𝒎𝑷𝒂   

CP2: 4,190Kgf => 4,190.9,98 = 41,8162N 

Achar a tensão em mPa = 
𝑁

𝑐𝑚²
 

𝐴 = 𝜋𝑟2 =  𝜋. (0,05)2 = 0,0078𝑚²  

𝝈 =
𝑭

𝑨
=  

𝟒𝟏,𝟖𝟏𝟔𝟐

𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟖
= 𝟓𝟑𝟐𝟒. 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟒𝟓

𝑵

𝒎𝟐 = 𝟓, 𝟑𝟐𝟒𝒎𝑷𝒂   

Fonte: Acervo Próprio  

 

Ambos foram feitos sob mesma medida, em forma com as mesmas 

dimensões e foram rompidos com o mesmo de cura, diferenciando-se apenas pela 

substituição do vidro. 

A metodologia utilizada tanto para calcular a quantidade dos materiais, como 

na construção, tempo de cura e ensaio da resistência a compressão foi eficaz na 

diminuição dos erros, devido os traços a serem comparados terem sidos feitos no 

mesmo padrão, diminuindo as diferenças nos resultados. 

 

Resultados 

O teste evidenciou que o corpo de prova com 5% de substituição de brita por 

vidro temperado resulta numa resistência três vezes menor. Esse resultado é 

empírico e limitado devido as seguintes questões: o campo de amostragem foi 

relativamente pequeno para se concluir a respeito desse material na construção do 
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concreto, a possibilidade do vidro triturado para substituição na areia melhorar 

esses valores devido as características físico-técnicas serem mais parecidas, o erro 

na porcentagem de substituição, falta de estudos para verificar a reação ao 

desgaste do tempo, o tipo do vidro ter sido escolhido errado, uma vez que o vidro 

temperado não absorve água e pode ter influenciado na reação dos conglomerados 

entre outros fatores mais técnicos, passível de um trabalho mais detalhado e 

estendido.  

 

Conclusões 

Esse estudo foi muito importante para o entendimento das possibilidades de 

reutilização dos materiais na construção do concreto. Há uma grande variedade de 

materiais que não tem descarte adequado na natureza, que podem ser estudados 

para analisar a possibilidade de inserção na construção Civil, contribuindo assim 

para a diminuir a exploração das matérias primas e os resíduos ofensivos ao meio 

ambiente.  

O que se pode concluir com esse pequeno estudo com o vidro na construção 

de traços de concreto é que ele possivelmente pode ser incluído em determinadas 

construções, desde que substituído da forma correta e passado por testes 

necessários para evitar acidentes. 

Analisando na perspectiva custo benefício, esse material não seria indicado 

uma vez que ele não agrega maior resistência ao traço, e na maioria dos casos o 

que se espera de um traço é muita resistência à pressão e a ação do tempo, mas 

por outro lado contribui com o meio ambiente podendo ser usado em concretos que 

não vão sofrer muita tensão.  
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Controle da Vida de Prateleira de Produtos Alimentícios Secos de 

um Varejo na Cidade de Palmas - TO 

 

                BARBOSA,  Gercivania P. 256 
CARDOSO, Ila Raquel Mello 257 

CASTILHO, Mauricio Araújo 2 

SILVA, Diana Lopes da 2 

 

Resumo 
O setor varejista tem apresentado maior relevância à segurança alimentar, pois o 
consumidor esta cada vez mais exigente, buscando alimentos de qualidade. O 
estudo teve como objetivo avaliar os procedimentos de controle da vida de 
prateleira dos produtos alimentícios secos na seção de mercearia básica, de um 
varejo em Palmas - TO. Foi elaborada e aplicada uma folha de verificação, como 
sendo uma ferramenta para o controle de validade de produtos alimentícios secos, 
no período de janeiro a abril de 2018. Foi possível quantificar o índice de produtos 
alimentícios vencimentos. Assim, identificaram-se os alimentos que estavam com 
datas próximas ao vencimento e aplicou-se o diagrama de causas e efeitos que 
demonstrou os motivos que levaram a perda de validade dos produtos. Em seguida 
foi desenvolvido um plano de ação através do PDCA, que contou com o auxílio do 
5W2H para desenvolver as metas e a ações a serem seguidas para minimizar as 
quebras da loja por perda de validade. Por meio destas ferramentas foi possível 
reduzir as perdas de produtos por vencimento. Desta forma possibilitou um controle 
do tempo de vida de prateleira dos produtos alimentícios, uma redução no número 
de produtos vencidos e assegurou ao consumidor produtos de qualidade. 
Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade. Supermercado. Data de Validade.  
 

Introdução 

Diante do cenário da economia atual brasileira, as organizações varejistas 

devem cada vez mais buscar ser um referencial na qualidade oferecida aos 

clientes. A busca pelo controle da qualidade dos produtos alimentícios, como por 

exemplo, a data de validade, são elementos básicos nos quais as empresas devem 

investir como diferencial competitivo. Paladini (2012) afirma que a qualidade é uma 

ação evolutiva, porém constante como a conquista de clientes, que pode ser por 

eles, tido como melhoria contínua. 
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Uma instituição que oferta produtos alimentícios tem uma responsabilidade 

a mais para com o fornecimento de um alimento seguro, com qualidade nutricional 

e biológica. De acordo com a ANVISA (2018), o consumidor necessita de 

informações claras, padronizadas e compreensivas quanto a prazo de validade e 

as condições de conservação dos alimentos a fim de auxiliar na escolha desses 

produtos de forma a proteger sua saúde. 

Os alimentos dispostos na área de vendas devem estar dentro dos padrões 

de qualidade, cujos critérios para tal são a aparência da embalagem, integridade 

do rótulo e também limpeza e organização desses alimentos na área de vendas, 

objetivando manter a satisfação do cliente tanto no sentindo econômico quanto de 

saúde. As disposições desses produtos seguem um padrão pré-determinado pelo 

gestor da organização e legislação do grupo operacional do segmento varejista. 

Trabalhar com alimentos exige uma dedicação constante para evitar 

problemas tais como vencimento de produtos que estejam dispostos na prateleira. 

O controle de validade é um elemento importante na atuação dos supermercados, 

independente do porte. O prazo de validade determina a integridade do alimento 

para consumo, para isso, é importante o controle de vida de prateleira, que consiste 

em identificar produtos que estejam próximos da data de validade. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os procedimentos de controle da 

vida de prateleira dos produtos alimentícios secos na seção de mercearia básica 

de um varejista na cidade de Palmas, Tocantins. 

 

Metodologia 

Os dados deste estudo foram coletados durante o período de janeiro a abril 

de 2018, período de implementação das ferramentas da qualidade. Os produtos 

analisados foram selecionados baseados nos dados obtidos através de relatórios 

e documentos disponibilizados pela organização. Para tal, utilizou-se dos registros 

que o sistema do varejo continha armazenado. Através da importação das 

informações, foi possível filtrar os produtos que mais venceram ao longo desse 

período.  

Baseado nessa abordagem, o estudo de caso se deu na seção de mercaria 

básica de um varejo na cidade de Palmas - TO. A seção de mercearia é dividia em 

2 partes: básica e complementar. Foi abordado nesse estudo de caso, a mercearia 
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básica que recebe esse nome por ser a seção que dispões de produtos não 

enlatados e não molhados e da cesta básica do consumidor. 

Como um instrumento de coleta de dados, a análise documental levou o 

pesquisador a compreender os problemas relacionados as perdas de produtos 

devido a validade. No segmento varejista, há uma vasta relação documental voltada 

para o controle de qualidade de validade de produtos alimentícios, e através desses 

documentos pode-se analisar cautelosamente o objeto de estudo proposto nessa 

pesquisa. Para tanto, será utilizado três ferramentas da Gestão da Qualidade: 

Folhas de Verificação; Diagrama de Ishikawa e PDCA. 

 

Resultados e Discussão 

Foi identificado um alto índice de vencimento, em virtude da falta de controle 

adequada. Então diante desta necessidade, a folha de verificação passou a fazer 

parte do processo de batida de validade, como ferramenta fundamental e 

indispensável para a redução de quebra de produtos por vencimento, este termo 

“quebra” significa na empresa o descarte do alimento, provocando prejuízo 

financeiro para a organização. A figura 1, demonstra o processo para identificação 

e/ou prevenção de produtos próximos ao vencimento. 

Conforme o fluxograma da figura 01, foi possível desenvolver um processo 

de controle de validade de produtos através da batida de validade. Para a obtenção 

do resultado esperado, todo o processo deve ser seguido com rigor, disciplina e 

comprometimento de todos os envolvidos. Todas as etapas têm sua importância e 

por isso, devem ser cumpridas. 

 

Figura 1. Identificação de produtos próximos ao vencimento 
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Fonte: Autores, 2019 

 

A folha de verificação utilizada no processo de identificação dos produtos, é 

um documento preenchido manualmente, cujos dados a serem descritos são: EAN 

- um código de sistema para descrição de código de barras dos produtos, dessa 

forma pode-se garantir que não haverá erro na leitura do produto a ser trabalho; 

Descrição do Produto - nome contido na embalagem; Quantidade - quantos 

produtos foram encontrados com determinada data próxima; Validade - data que o 

produto irá vencer caso não seja vendido. 

Com a folha de verificação devidamente preenchida, o próximo passo é 

selecionar os produtos que estejam com maior risco de perda no prazo de 30 dias, 

no entanto, existem outros critérios que definem o tempo de trabalho desse produto, 

como: quantidade a vencer, valor de venda, quantidade no estoque, dias de venda, 

e giro de vendas daquele produto.  

Por meio das planilhas, é possível verificar as vendas durante o período de 

07 dias, o estoque real em quantidade e valor monetário, dias de estoque, venda 
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média, custo unitário de cada produto, e a data de validade dos alimentos. 

Calculando-se desta forma os dados do Estoque real: Quantidade de Produtos X 

Custo Unitário; Dias de Estoque: Quantidade de estoque real/ venda média do 

período; Venda média do Período: Dias de venda/ total de dias do mês (30 e 31 

dias). 

A seguir, a figura 2 demonstra o diagrama de causa e efeito encontrados no 

estudo. 

 

Figura 2 - Diagrama de causa e efeito 

Fonte: Autores, 2019 

 

De acordo com a figura 2, através da utilização da ferramenta da qualidade, 

diagrama de causa e efeito (Ishikawa), foram identificadas as causas pelos índices 

de quebra de produtos, por perda de validade, sendo elas: pessoas, processos, 

operacional, produtos, ambiente e gestão. Diante deste levantamentos elaborou-se 

um plano de ação, por meio do PDCA, na etapa de Planejamento – Plan (realizou 

a batida da validade, utilizou a folha de verificação, reuniu funcionários, realizou o 

rodízio das mercadorias); na etapa de Execução – Do (Retirou todos os produtos 

da prateleira, anotou todas as datas de validade até 30 dias); Verificação – Check 

(O colaborador responsável inspeciona o trabalho da equipe); Ação – ACT 

(Cadastrar todos os produtos com validade próxima).  
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Conclusões 

 O processo de controle de qualidade e validade do tempo de vida de 

produtos secos alimentícios consiste em garantir ao consumidor que o produto no 

qual ele está adquirindo esteja conforme padrões de qualidade e de validade 

necessário para a comercialização e consumo destes alimentos. 

Para o controle da vida de prateleira dos alimentos é necessário a aplicação 

de ferramentas de qualidade, tais como: ficha de verificação, diagrama de causa e 

efeito e PDCA; juntamente com a conscientização e o comprometimento dos 

colaboradores contribui para adequação do roteiro de acompanhamento e atenção 

para a validade dos alimentos fornecidos.  
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Corrosividade Dos Solos Em Contato Com Os Aços X60; X70 e X80 
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Samara Natalina Dias De Souza4 

 

Resumo 
Os solos são sistematicamente compostos por três fases: ar, água e sólidos. Os 
metais se destacam dentre os mais utilizados na construção civil e que por sua vez 
ao serem expostos ao meio ambiente estão sujeitos a corrosão. Os solos se 
destacam devido a sua complexidade tanto por suas variações na composição e 
riqueza de suas propriedades, quanto pelo fato de possuir interação com o meio 
ambiente, nos levando ao importante ciclo de estudar os níveis de corrosividade de 
diferentes tipos de solos, desta forma é possível criar mecanismos preventivos que 
visem minimizar ou até extinguir os possíveis danos à construção, evitando 
acidentes e desperdícios financeiros. Este experimento foi realizado utilizando 
diferentes tipos de solos, ambos coletados em diferentes pontos da cidade de 
Palmas-TO, nos pontos foram introduzidas amostras de peças metálica a uma 
profundidade de, aproximadamente, um metro. Foram realizados ensaios de 
caracterização com cada uma das amostras de solo coletadas para analisar os 
níveis de corrosividade e agressividade de cada solo.  
Palavras-Chave: Corrosão. Caracterização. Peças metálicas. 
 

Introdução  

Segundo GENTIL (1996), a corrosão pode ser definida como a deterioração 

ou mesmo destruição de um material, geralmente metálico, por ação química ou 

eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. Podendo ser 

causada por interações físico-químicas entre o material e o meio a que se encontra 

exposto, pode levar a alterações prejudiciais ao seu desempenho, tornando-o 

inadequado para o uso e possibilitando danos associados ao seu rompimento, uma 

situação particular seria o da corrosão induzida pelo solo de estruturas metálicas 

enterradas. Portanto percebe-se que o nível de corrosão do solo contribui 

diretamente para o tempo de vida útil de uma determinada estrutura, sua 
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estabilidade, afetando diretamente à segurança da sociedade em geral, além da 

importância nos tempos de manutenções a ser realizadas nas obras feitas em solos 

corrosivos e todo o investimento a ser utilizado. 

Através dos ensaios realizados identificamos os tipos de granulometria dos 

solos, seu comportamento e a determinação do índice de vazios além das reações 

físicas de cada solo. Os ensaios necessários foram de granulometria; umidade dos 

solos e massa especifica por sedimentação dos solos. 

 

Materiais e Métodos  

Localização das áreas de estudo 

O estudo realizado consistiu na avaliação do comportamento dos solos nas 

peças metálicas que foram analisadas. Os solos utilizados foram da Universidade 

Federal do Tocantins e do Centro Universitário Católica do Tocantins, na cidade de 

Palmas-TO. As peças metálicas utilizadas foram: AÇO API (X60; X70 e X80), elas 

ficaram 2352 horas em contato com os solos analisados. Os ensaios foram 

realizados no laboratório de solos do Centro Universitário da Católica do Tocantins, 

sala T.20, com intuito de identificar os tipos de granulometria e caracterizar e 

analisar os comportamentos dos solos, sobre a orientação do professor Alexon 

Braga Dantas.  

De início, foi realizado a coleta de todo o material, utilizando trados, enxada 

e pás nos períodos secos e chuvosos, o diâmetro do material coletado era de 

aproximadamente 25 cm com uma profundidade de aproximadamente 50 cm a 1 

metro, após a coleta o material era armazenado no laboratório de solos do Centro 

Universitário Católica do Tocantins, para secagem conforme orientações da NBR 

6457/86 – Amostras de solo: Preparação para amostras de compactação e 

caracterização dos solos. 

 

Ensaio de Granulometria segundo a NBR 7217/1987 

Para realização do ensaio foi necessário: balança com resolução de 0,1; 

estufa para secagem do material; peneiras série normal 76mm, 38mm, 19mm, 

9,5mm, 4,8mm, 2,4mm, 1,2mm, 0,60mm, 0,30mm e 0,15mm; agitador de peneiras; 

Bandejas; escova ou pincel de cerdas macias e fundo avulso de peneiras ou 

encerado de lona.  
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A quantidade de material para ensaio foi separada conforme a norma NBR 

7216, após a coleta do material, a amostra foi umedecida para evitar segregação e 

cuidadosamente misturada, após foi formado duas amostras para o ensaio, de 

acordo com a NBR NM 27. A massa mínima por amostra de ensaio foi selecionada 

conforme tabela de massa mínima por amostra de ensaio da NBR em questão. 

  Depois de segregar 500g das amostras, e secá-las na estufa em (105o - 

110o), as peneiras limpas foram colocadas em ordem crescente da base para o 

topo junto com um fundo adequado ao conjunto, a amostra seca foi colocada na 

primeira peneira. Foi agitador por 01 minuto contínuo no agitador automático.  

 A massa do material passante pela peneira deve ser inferior a 1% da massa 

do material retirado. O material removido pelo lado interno é considerado como 

retido (juntar na bandeja) e o desprendido na parte inferior como passante. 

Proceder em todas as peneiras. Verificar a massa total de cada peneira, pesando 

a capsula com o material na balança, inclusive do fundo.  

 

Ensaio de Teor de Umidade segundo a NBR 6457/1986 

O ensaio de Teor de Umidade foi realizado seguindo as orientações da 

norma 6457. Este ensaio é importante devido a sua relação entre o peso da água 

existente no solo e o peso seco das partículas sólidas do solo, expressa em 

porcentagem.  

Para a realização do ensaio foi necessário: balança de precisão; estufa 

capaz de manter a temperatura entre 60o e 65o, ou entre 105o e 110o; bandeja 

metálica; capsula metálica; fogareiro; e pinças metálicas com aproximadamente 30 

cm de comprimento e 15 cm de abertura. 

Na execução do ensaio, em um primeiro momento o material foi coletado, 

separado, destorroado, colocado nas cápsulas metálicas com tampas e pesado 

para obtenção da primeira massa M1. 

Após pesado o material foi colocado na estuda (105o e 110o) nas cápsulas 

sem as tampas, por um prazo de 24 horas. Após o prazo, o material foi colocado 

em recipientes de vidro afim de atingir a temperatura ambiente, por um prazo de 

mais ou menos 1 hora e logo após foi retirado, pesado na balança (cápsulas + 

tampa + amostra seca), obtendo a M2. 
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Esse procedimento foi realizado com cinco amostras (por norma são 

necessário no mínimo três amostras). 

 

Ensaio de Massa Especifica dos grãos segundo NBR 6508/1984  

O ensaio de Massa Especifica por sedimentação foi o último ensaio a ser 

realizado, devido a sua complexidade.  

Este ensaio é a relação entre a sua massa total e o seu volume total, 

incluindo-se aí o peso da água existente em seus vazios e o volume de vazios do 

solo. 

Para realização do ensaio foi necessário: Estufa capaz de manter a 

temperatura entre 60o e 65o, ou entre 105o e 110o; aparelho de dispersão com 

hélices metálicas e copo de dispersão; picnômetro de 500 ou 1000 cm3, calibrado 

a 20oC; bomba de vácuo com registros; termômetro graduado em 0,1oC, de 0 a 

50oC.                 

A quantidade de amostra utilizada para realização do ensaio foi de 500g, 

conforme descrição na norma, a amostra seguiu as instruções de preparação da 

norma 6457. Antes do início dos ensaios a amostra foi pesada, obtendo se o M1 e 

colocada na estuda por um período de 24 horas. O ensaio foi dividido em duas 

etapas, e a quantidade de amostras dos solos também, foi utilizado 250g na 

primeira etapa e 250g na realização da segunda etapa. 

A primeira etapa consistiu na separação e pesagem do solo, por usar o 

picnômetro de 500 cm3, a separação seguiu da seguinte maneira: 50g para solos 

argilosos e siltosos e 60g para solos arenosos. Essa amostra foi colocada separa 

em cápsulas com água destilada em quantidades suficientes para completa 

imersão do material, durante 12 horas. 

Na segunda etapa foi realizado a calibração do picnômetro com água 

destilada conforme descrito na norma. Os 250g do material foram colocados no 

copo de dispersão junto com água destilada até a metade do copo colocando o 

material para dispersar por 15 minutos consecutivos. Após os 15 minutos de 

dispersão o material foi transferido para o picnômetro de 500 cm3, todo material foi 

retirado do copo de dispersão com água destilada, em seguida foi aplicado vácuo 

de 88 Kpa (66 cm de Hg de 0oC) por 15 minutos, seguindo a sequência de: 04 
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seções de 03 minutos dispersando, durante os repousos de 01 minuto o material 

era agitado. 

Logo em seguida foi pesado o conjunto picnômetro + solo + água, na balança 

de precisão para obtenção do M2. Depois foi determinado a temperatura T do 

conteúdo do picnômetro com o termômetro graduado em 0,1oC. Com esse valor, 

obteve a curva de calibração correspondente, com resolução de 0,01g, conforme 

tabela de massa especifica da água em g/cm3 da norma, para realização do cálculo 

e obtenção da M3. 

Para cálculo da massa específica dos grãos do solo utilizamos a seguinte 

fórmula: 

 = 
𝑀1 𝑥 

100

(100+ℎ)

[𝑀1 𝑥
100

(100+ℎ)
 + 𝑀3−𝑀2

 x 𝑇 

Onde, 

 = Massa específica dos grãos;  

M1= Massa do solo úmido; M2 = Massa do picnômetro + solo + água, na temperatura 

T do ensaio; M3 = Massa do picnômetro cheio de água até a marca de referência, 

na temperatura T de ensaio; h = Umidade inicial da amostra e 𝑇 = Massa específica 

da água, na temperatura T de ensaio, obtida na tabela da NBR 6508/1984. 

 

Resultado e Discussão  

 

A partir das referências e os ensaios realizados, obtivemos resultados físicos 

para o nível de corrosividade de cada solo. 

 

- Caracterização granulométrica 

No solo do campus da Universidade Federal do Tocantins identificou areia 

fina com pouca argila, na cor marrom; em um metro de profundidade, aumento na 

granulometria do solo, passando a areia média com pedregulho de quartzo com 

coloração amarela. UFT como constituído por 20,0% de argila, 3,0% de silte e 

77,0% de areia 

Já a sondagem realizada no solo do campus do Centro Universitário Católica 

do Tocantins revelou maior uniformidade na textura dos solos até a profundidade 

de 4,0 m, sendo este constituído de argila com pouco teor de areia, na cor vermelha. 
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Os classificando como constituído por 48,0% de argila, 11,0% de silte e 41,0% de 

areia. 

 

- Caracterização Teor de Umidade 

A umidade do solo se relaciona com o tipo de solo, textura, sazonalidade, 

entre outros. A Figura 01 mostra os valores médios das umidades dos solos 

estudados.  

 

Figura I: Valores médios da umidade do solo  

 

 

Fonte: Autor 

 

A variação da umidade percentual entre os dois solos foi de 7,15% até 

19,71%, sendo influenciada pela parcela do solo que contém mais finos, ou seja, 

os solos argilosos, cujo estado pode variar desde o líquido, plástico e semissólido 

em função do teor de umidade. Valores de teor de umidade do solo acima de 20% 

resultam em solo mais agressivo.  

 

- Caracterização Massa Especifica dos Grãos  

Os resultados ficaram muito próximos, para os solos UFT 1,7336 g/cm-3 e 

para os solos da UniCatólica 0,9175 g/cm-3, respectivamente. Menores valores de 

massas específicas representam maior número de vazios, ou seja, partículas com 

diâmetros maiores.  

 

Conclusão 

Com os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho conseguimos 

identificar através dos ensaios de laboratório e pesquisas bibliográficas, os níveis 
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de corrosividade de cada solo. O solo predominantemente arenoso (solo 

UniCatólica) mostrou maior corrosividade em relação ao solo preferencialmente 

argiloso (solo UFT), o que se atribuiu à maior porosidade do solo da UniCatólica 

em comparação ao solo da UFT. 
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Desenvolvimento De Um Protótipo Aéreo Para Coleta De Imagens 

Em Culturas De Soja Utilizando Câmera Não-Métrica  

 

Wilton Adorno Montel Filho260 

Maílson Santos de Oliveira261 
 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo de Drone artesanal 
acoplado com uma câmera não-métrica, para que fosse possível auxiliar os 
agricultores com o suporte do sensoriamento remoto, por meio de imagens pós 
processadas. Foi definido o frame quadricóptero com uma controladora APM 
versão 2.8, de código livre, por possuir bom equilíbrio e diversas opções de voo 
que vão de encontro ao propósito deste projeto. Os testes de campo foram 
realizados na praça da quadra 1005 sul em Palmas e no estacionamento do estádio 
Nilton Santos, ambos os lugares foram escolhidos por questões de segurança 
contra pessoas, casas e animais. Conclui-se, portanto, que o protótipo mostrou se 
confiável, estável e com uma boa autonomia de voo. 

Palavras-chave: Agricultura de precisão. Monitoramento de lavouras. Soja.   

 

Introdução 

A soja é um dos principais grãos na produção agrícola do Brasil, sendo o 

segundo maior produtor do mundo. Segundo a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB, 2018), no Brasil são cultivados aproximadamente 35,8 

milhões de hectares com soja, correspondendo a 59,0% da área total cultivada com 

cereais no país, que é de 58,9 milhões de hectares.  

A cultura da soja, porém, é muito vulnerável, estando sujeita ao ataque de 

pragas em todo o seu ciclo, desde o germinar até a fase de colheita (EMBRAPA, 

2003), o que a torna um grande desafio para os produtores rurais. Assim, na 

produção agrícola atual, tornou-se necessário o uso da informação adquirida de 

forma precisa e exata por meio de tecnologias para possibilitar a redução de custos, 
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potencializar a qualidade da lavoura e diminuir o elevado consumo de fertilizantes 

e agrotóxicos. 

Os Drones (do inglês "zangão") ou também conhecido 

como Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT's) surgiram com foco em ambientes 

militares, mas atualmente já atendem diversas áreas comerciais, entre elas à 

agrícola, em que Andrade, Spedo e Cardoso (2013) dizem que os drones tem se 

mostrado ser uma ferramenta muito eficiente para diversas finalidades do ramo, em 

que ressaltam a Agriculta de Precisão (AP).  

A AP tem um papel fundamental na gestão das lavouras atualmente, pois 

está alinhada com a otimização de processos e custos, onde utilizam tecnologias 

que captam, processam e auxiliam na análise de dados para aumentar a 

produtividade da lavoura gastando-se menos.  

Nesse contexto, os Drones no ramo agrícola passaram a ser um coautor do 

sucesso ou insucesso da produção agrícola (Artioli & Beloni, 2016), detectando 

pontos específicos onde-se encontram pragas, doenças, especificando quais tipos 

de pragas, a hora certa de realizar a colheita, ajudando na previsão de possíveis 

doenças e permitindo também avaliar o crescimento das culturas, e 

consequentemente gerando maiores lucros.  

O uso dos Drones na AP dar-se-á, por meio do uso de sensores e na 

obtenção de imagens para um posterior processamento. As imagens são 

comumente adquiridas a partir de câmeras modernas, chamadas de 

multiespectrais ou hiperespectrais, estas, são compostas por múltiplos sensores, 

que possuem filtros para captação de diferentes bandas de refletância espectral.   

O investimento básico com Drones do ramo agrícola de empresas 

já consolidadas no mercado pode ser alto, variando entre R$ 4 mil a R$ 300 mil 

reais, dependendo da sua aplicação (Santiago & Araújo, 2018). Neste caso, esse 

trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma aérea, acoplada com uma 

câmera RGB (Red, Green e Blue), que visa atender os pequenos e médios 

produtores agrícolas, haja vista o alto investimento econômico em Drones 

já existentes no mercado, o que dificulta o engajamento dos iniciantes na 

Agricultura de Precisão.   

Considerando a capacidade produtiva da região e rentabilidade 

dessas lavouras, tais como: soja, milho ou mesmo cultivo de hortaliças, há 
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interesse e muitas pesquisas no país que apontam para preocupação e incentivos 

no uso de tecnologias que permitam a identificação de pragas ou falhas, por 

exemplo a quantidade adequada de pesticida aplicado em lavouras (Cavalcanti, 

2011) e (Moraes, 2017). Desta forma, a dificuldade de realizar rapidamente a 

identificação de pragas e atuação imediata no seu controle, se dá, através do uso 

de tecnologias que automatizem ou minimizem as dificuldades operacionais de tal 

atividade ou exigência da presença de profissional técnico habilitado para esta 

finalidade, tornando-se justificável tal pesquisa. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa seguiu as etapas listadas abaixo, haja vista o grau de 

complexidade de um sistema técnico em que é necessário numerosos detalhes. 

1. Especificações e requisitos; 
2. Estudos preliminares;  
3. Projeto; 
4. Ensaios no solo; 
5. Ensaios em voo.  

Na primeira etapa, buscou-se entender o que seria necessário para atingir 

os objetivos pretendidos, tendo como resultado assim, a definição que seria 

um Vant para filmagens aéreas, o peso que seria necessário levantar, as 

configurações (setup) de um Drone para tal ramo e conhecer os métodos de 

filmagens com o mesmo objetivo, tendo desta forma um norte a ser estudado e 

seguido.  

Na segunda etapa, definiu-se através dos estudos preliminares a delimitação 

do projeto, as prioridades que deviam ser atingidas, e o levantamento de custos 

iniciais, delimitando-se desse modo o escopo do projeto. 

 Na terceira parte, tendo já definido as especificações do Vant, iniciou-se o 

processo de compra dos componentes, levando-se em consideração um dos 

requisitos da hipótese do estudo que é montar um Drone barato. Após a aquisição 

e chegada dos componentes básicos, deu-se início ao estudo da montagem e 

integração das partes físicas, etapa esta fundamental para o sucesso do projeto, 

visto que um pequeno erro na montagem pode levar a um dano irreversível no 

Drone.   
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Na quarta etapa, uma das principais para o sucesso no voo está na fase de 

preparação no solo. Inicia-se pela configuração do software (firmware) na 

controladora, escolhendo a versão mais recente e suportada, posteriormente, é 

realizado as configurações de modelo de frame, calibração do acelerômetro, 

bússola, rádio, sonar se houver acoplado, e demais sensores se possuir. Após a 

calibração, é chegado a vez de realizar os testes de cada componente 

individualmente, com o fito de comprovar sua conformidade. 

E por fim, na última etapa, finalmente é chegado a hora de partir para os 

testes em voo, onde é testado na prática o balanceamento, ajustes finos, modos de 

voo e se de fato o Drone atingiu o resultado esperado.  

 

Resultados e Discussão 

Chegado a hora de colocar o protótipo a teste em voo, foi possível observar 

a fragilidade dos componentes e a necessária sincronia dos motores, onde 

qualquer descuido pode levar a um dano grave no aeromodelo, sendo necessário 

dispor de peças sobressalentes para que não haja entrave no decorrer dos testes.  

Pode-se perceber também que seria necessário a alteração da disposição 

do trem de pouso, haja vista que o mesmo se mostrou instável com alto nível de 

vibração nos pousos e decolagens, posto que, os pés encontravam se altos e 

assentados no centro gravitacional do frame como visto na figura 1  

 

Figura 1 – Modelo do protótipo 

 

Fonte: Registro do autor 
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 Realizado as alterações anteriormente citadas, foram realizados novos 

testes com níveis maiores de satisfação, uma vez que o Drone mostrou-se bem 

calibrado nos modos de voo que utilizasse GPS e com aterragens mais suavizadas.  

Deste modo, foi perceptível o desempenho do Drone, que mostrou ser 

bastante confiável com relação aos resultados obtidos, ficando com uma ótima 

autonomia de voo, aproximadamente 23 minutos e uma margem de 1,4 Kg restante 

para carregamento de acessórios e componentes diversos.  

 

Conclusões 

Constatou-se com os testes realizados, que o protótipo do Drone de baixo 

custo, consegue realizar voos manuais e autônomos com uma boa autonomia de 

voo, suprindo a necessidade de pequenos e médios produtores que não queiram 

arriscar um alto valor em empresas já consolidadas, todavia, torna-se necessário a 

capacitação dos condutores do equipamento, considerando-se que, a 

princípio, sem conhecimento prévio de pilotagem seja difícil controlar o multirotor.  

Deste modo, após a observação dos resultados durante os 

voos, compreende-se a real possibilidade da aplicação deste Drone em atividades 

agrícolas diversas, posto que o veículo trabalha com uma margem de folga de 

1,4 kg, podendo ser aplicado não somente com o fim de imageamento aéreo, 

mas também para outras finalidades que forem necessárias no campo. 
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Diagnóstico das Condições de Balneabilidade da Praia do 
Amor em Palmas – TO 

 

Luciana Ribeiro Calonga da Rosa262 

Sebastião Noleto Júnior263 

 

Resumo 

É necessário considerar o risco a saúde humana que o contato direto com a água 
poderá causar, portanto, os locais utilizados para lazer devem receber atenção no 
intuito de realizar análises e fazer o monitoramento sobre balneabilidade. Para isto 
o CONAMA 274/2000 define que a água pode ser classificada em própria ou 
impropria para o banho, dentro do requisito própria, ela se divide em: excelente, 
muito boa e boa. O diagnóstico de balneabilidade foi realizado na Praia do Amor 
em Palmas TO, à praia é localizada no Ribeirão Taquaruçu, e a área é próxima o 
ao ponto de lançamento de esgoto tratado da estação ETE-Aureny. Portanto, é 
indispensável que a qualidade da água desfrutada pela população para recreação 
siga parâmetros estabelecidos na legislação. O monitoramento foi realizado 
durante cinco semanas consecutivas na Praia do Amor em Palmas - TO, as coletas 
foram realizadas rigorosamente aos domingos. Dentre os resultados obtidos houve 
apenas uma amostra que ultrapassou o VMP (valor máximo permitido) de E. Coli, 
representando 20%. A balneabilidade foi considerada excelente no período 
estudado, considerando que em 80% das amostras obtidas em cada uma das cinco 
semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houve, no máximo, 200 Escherichia 
coli. 

 
Palavras-chave: Água. Parâmetros. Recreação. 

 

Introdução 

Á água é considerada de fundamental importância para a sobrevivência, e 

pode ser utilizada para diversos fins, dentre eles o lazer e recreação. A cidade de 

Palmas Tocantins, é privilegiada pela presença do lago e de ribeirões, estes 

atrativos fazem com que a população se sinta induzida a usufruir destes recursos, 

a classificação climática de Palmas-TO, é considerada Aw: clima tropical com 

inverno seco, fazendo com que a capital seja conhecida popularmente como cidade 
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de clima quente, favorecendo a prática de lazer. Porém, para que a água seja 

utilizada para esta prática é necessário que obedeça a parâmetros contidos na 

resolução 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), esta 

resolução diz que para a água ser considerada balneável, ou seja, própria para o 

banho, ela deverá apresentar algumas características que a tornem apta para a 

prática de lazer e recreação.  

É necessário considerar o risco a saúde humana que o contato direto com a 

água poderá causar, portanto, os locais utilizados para lazer devem receber 

atenção no intuito de realizar análises e fazer o monitoramento sobre o grau de 

balneabilidade. Para isto, o CONAMA 274/2000 define que a água pode ser 

classificada em própria ou impropria para o banho, dentro do requisito própria, ela 

se divide em: excelente, muito boa e boa.  

Em 2015, Palmas sediou o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 

(JMPI), para isto foram construídas estruturas de: pavimentação, rede elétrica e 

iluminação pública no local da área de estudo. Diante deste cenário, a população 

aderiu à prática de lazer no local, que se tornou conhecido na região como Praia 

do Amor, não se tem conhecimento sobre a origem do nome. A hesitação em utilizar 

a área ocorre pelo fato de estar próximo ao lançamento de esgoto tratado da 

estação ETE - Aureny. É imprescindível que a qualidade da água desfrutada pela 

população para recreação siga parâmetros que a classifiquem como balneável, 

termo que determina que há qualidade das águas para o banho. 

Para tanto, o diagnóstico de balneabilidade foi realizado na Praia do Amor, 

localizada no Ribeirão Taquaruçu. É indispensável que a qualidade da água 

desfrutada pela população para recreação siga parâmetros que a classifiquem 

conforme a Resolução 274/2000, sendo necessário a realização de monitoramento 

da qualidade da água para a identificação da concentração de indicadores 

microbiológicos como a Escherichia coli e/ou coliformes termotolerantes. Portanto, 

é necessário o estudo da qualidade da água para fins de balneabilidade. Apesar 

da publicação desta resolução há mais de 19 anos o tema ainda é pouco discutido 

e aplicado de maneira geral. Em contribuição para o público alvo o benefício da 

pesquisa é assegurar que a população esteja utilizando uma área conforme os 

padrões exigidos na resolução, contribuindo assim com a melhor qualidade de vida 

e de saneamento ambiental, pois a água que está não conforme poderá causar 
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doenças de veiculação hídrica, ocasionando prejuízos gastrointestinais e de pele. 

Sendo assim, o que impulsionou a realização deste trabalho foi conhecer a 

balneabilidade da água da Praia do Amor, apresentando conceitos, definições e 

análises necessárias para o diagnóstico. 

 

Metodologia 

Para realização da pesquisa e eficácia na obtenção de resultados sobre o 

tema, serão utilizados os seguintes tipos de pesquisas: Pesquisa exploratória 

(maior familiaridade com o objeto), pesquisa bibliográfica (respaldo teórico) e 

pesquisa de campo (conhecimento dos fatores ambientais) (FONSECA, 2002; GIL, 

2007; KOCHE, 2011). 

A abordagem da pesquisa sobre o diagnóstico das condições de 

balneabilidade da Praia do Amor em Palmas TO, será qualitativa. Segundo Marconi 

e Lakatos (1999), a abordagem qualitativa busca realizar interpretações e análises 

de forma detalhada e é rico em dados descritivos. Na abordagem qualitativa são 

estudados diversos elementos, com o objetivo de aprofundar nos resultados, alguns 

elementos são necessários no processo de diagnóstico como, por exemplo, a 

interação entre o objeto de estudo e o pesquisador. 

O monitoramento é um planejamento que tem por objetivo coletar e 

evidenciar os resultados obtidos. Corroborando com a ideia Bartram & Helmer 

(1996), ressaltam que o monitoramento possibilita acompanhar a conformidade de 

acordo com o uso proposto para o local. Após a definição do período a ser realizado 

a amostragem é necessário preparar a caixa de coleta para iniciar o monitoramento, 

no processo de preparação da caixa foi realizada a assepsia com álcool 70%, foram 

utilizados para cada coleta 02 (dois) frascos, sendo um microbiológico de 100 ml e 

outro frasco de plástico de 250 ml para analise físico-química. O frasco 

microbiológico antes de ser utilizado sofreu o procedimento de limpeza, lavado com 

água e detergente próprio, após a lavagem o frasco foi colocado em estufa de 

secagem a 70 ºC durante 40 minutos, consecutivamente foi inserido duas gotas de 

tiossulfato de sódio e após o frasco fechado é colocado papel alumínio para vedar 

e auxiliar na completa e eficiente esterilização. O frasco microbiológico deve ser 

autoclavado a 121 ºC durante 20 minutos. 
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O frasco de coleta físico-química deverá ser lavado com detergente próprio. 

Após a realização do procedimento de preparação dos frascos a serem utilizados 

o próximo passo é a coleta in loco. O procedimento de coleta consiste em retirar 

uma alíquota do local de estudo, a amostra foi coletada a isóbata de 1(um) metro 

do local com maior presença de banhistas conforme indica o CONAMA 274/2000. 

Para as análises físico-químicas baseou-se em APHA (2012), o pH foi 

medido por meio de eletrodo, com o equipamento da marca Thermo, a sonda é 

inserida no frasco físico-químico contendo a amostra, a tecla measure é 

pressionada e a leitura é realizada. Para a realização das análises microbiológicas 

a referência utilizada  é o WQT 100 (2013), é necessário ligar a câmara asséptica, 

higienizar a câmara asséptica e as mãos com álcool 70% antes de iniciar a 

inoculação; identificar a cartela no verso, anotando o horário, a data e a 

identificação da amostra, dissolver o conteúdo de um flaconete de Colilert- IDEXX  

em 100 ml de amostra, verter a amostra para a cartela após dissolver o reagente, 

colocar a cartela no berço e passar pela seladora aquecida. Incubar em estufa 

bacteriológica a 35 ºC, durante 24 horas. Após o período é feita a leitura dos 

resultados, para Escherichia Coli é necessário utilizar uma lâmpada ultravioleta 

sobre a cartela, e contar as células de coloração fluorescente, anotando o número 

de células grandes e pequenas. A determinação do NMP (número mais provável), 

foi utilizado o método de Cartela Quanti – Tray, o NMP de Escherichia coli se faz 

através da combinação do número de células grandes e pequenas conforme a 

tabela de resultados do fabricante IDEXX.  

 

Resultados e discussão 

O monitoramento foi realizado durante cinco semanas consecutivas na 

Praia do Amor em Palmas - TO, as coletas foram realizadas rigorosamente aos 

domingos, período de maior constatação de banhistas. 

Tabela 1- Resultados obtidos durante a amostragem na Praia do Amor em 
Palmas - TO 

Data 

/ hora da 

coleta 

Parâ

metros 

analisados 

Data / hora da 

análise 

Valor 

obtido 

E. 

Coli 

p

H 

E

. Coli 

p

H 
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(NMP) (NMP) 

01/09
/2019  

17 h 
30 min 

E.Coli 

e pH 

02/09
/2019 14:30 

0
2/09/201
9 15:30 

2

7,4 

8

,12 

08/09
/2019  

17 h 
15 min 

E.Coli 

e pH 

09/09
/2019 15:00 

0
9/09/201
9 15:30 

3

7,9 

7

,78 

15/09
/2019  

17 h 
40 min 

E.Coli 

e pH 

16/09
/2019 14:10 

1
6/09/201
9 15:35 

1

.119,9 

8

,62 

22/09
/2019  

17 h 
55 min 

E.Coli 

e pH 

23/09
/2019 14:00 

2
3/09/201
9 14:05 

47,
3 

8

,42 

29/09
/2019  

12 h 
40 min 

E.Coli 

e pH 

30/09
/2019 14:33 

3
0/09/201
9 17:00 

1

7,2 

8,
06 

Fonte: Autor 2019. 

 

Dentre os resultados obtidos os valores de pH estão dentro do esperado, 

entre a faixa de 6 e 9. Relacionado a análise microbiológica houve uma amostra 

que ultrapassou o valor permitido na legislação CONAMA 274/2000, no dia 

15/09/2019 o número mais provável de E. Coli atingiu o valor de 1.119,9 entretanto 

essa amostra representa 20% do plano de amostragem. A balneabilidade foi 

considerada excelente no período estudado, considerando que em 80% das 

amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo 

local, houve, no máximo, 200 Escherichia coli. 

Na figura 1 é possível observar a realização da análise microbiológica 

referente a amostra coletada na Praia do Amor, na figura 2 observa-se a análise 

físico-química referente ao pH sendo realizada. 
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Figura 1- Fonte: Autor 2019.                                                             Figura 2- Fonte: Autor 2019. 

    

Conclusões 

No período estudado entre 01/09/2019 a 29/09/2019 a balneabilidade da 

Praia do Amor em Palmas- TO é considerada excelente, considerando que a 

legislação CONAMA 274/2000, cita para que a água seja considerada excelente, 

deverá apresentar resultados que comprovem que 80% das amostras obtidas em 

cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no 

máximo, 200 Escherichia coli. Os resultados de pH no período estudado mostraram 

satisfatórios, dentro do limite estabelecido entre 6 e 9. O menor valor obtido de pH 

foi 7,78 e o maior valor obtido 8,62.  
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Estudo Do Potencial De Aplicação Das Corticeiras Do Cerrado Na 

Arquitetura Biomimética 

 

Allyne Barbosa Teixeira 264 

Fernanda Brito Bandeira 2 

Ana Karoline da Silva Brito 1 

Maria Caroline Araújo da Silva Fontenele 1 

 

Resumo 

Buscar na natureza mecanismos eficientes para solucionar problemas 
arquitetônicos de design e conforto é uma ação que pode usar princípios de 
sustentabilidade e inovação que a biomimética (biodesign) proporciona. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho é estudar o potencial de aplicação da vegetação 
do cerrado na arquitetura biomimética no que se refere à sustentabilidade, visando 
solucionar problemas de conforto a partir de uma inovadora escolha de materiais. 
Os métodos utilizados foram referências bibliográficas, a fim de entender a 
formação biológica da cortiça e as suas propriedades termoacústicas. Isto 
possibilitou sua aplicação como revestimento com um design baseado na corticeira 
das árvores. 

Palavras-chaves: Cortiça. Biodesign. Conforto Ambiental. Sustentabilidade. 

 

Introdução 

  Tudo o que existe no planeta provém, em diferentes níveis, dos recursos 

naturais, o que vai de encontro à famosa frase de Lavoisier “Na natureza nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”. O que nos mostra como a natureza é um 

exemplo de equilíbrio em seus processos, pois ela evolui e regula-se a partir do 

que ela mesmo produz. A arquitetura biomimética busca incorporar de forma 

criativa e sustentável, soluções da natureza para desenvolver design inovador.  
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Os princípios da biomimética de acordo com Benys (1997), citado por 

Detanico, Teixeira e Silva (2010), são resumidos em três aspectos que transcreve 

a real função da sua utilização, como: o  aspecto da natureza, que exemplifica a 

utilização, sendo para inspirar na forma de determinada criação, ou utilizar de sua 

materialização para solucionar algum problema; a natureza que é estudada tendo 

como base o seu conhecimento, pois ela sabe o que funciona ou não; e o último 

princípio é descrito a natureza como um mentor, onde aprendemos na observação 

e avaliação dela.   

Se tratando da natureza, o Tocantins se caracteriza por possui três biomas: 

Cerrado, Caatinga e Amazônia, sendo a maior parte do seu território composto pelo 

bioma cerrado. O cerrado tem vegetação arbórea e formação dossel, contínua ou 

descontínua, que se adapta ao clima podendo sobreviver às altas estiagens e ao 

fogo, tendo em sua composição formas de conservar a sua umidade 

Christopherson (2017).  

O Tocantins é considerado o estado com uma das maiores incidências 

solares no Brasil, tendo como temperatura média nas estações primavera-verão de 

33°C a 36°C, segundo Sano, Almeida e Ribeiro (2008, p. 78), com sensação 

térmica ainda mais elevadas. Segundo Junior (2016, p.2) “O clima de Tocantins, de 

acordo com Köppen, é do tipo AW – Tropical de verão úmido e período de estiagem 

no inverno, sendo o mês mais chuvoso janeiro e o mais seco agosto, onde a 

precipitação média anual apresenta variação em torno de 1.500 a 2.100 mm”. 

Segundo Silva (2012), autor do livro 100 árvores do cerrado, 10 espécies do 

cerrado produzem a cortiça, sendo elas: Araticum do cerrado, peroba do cerrado, 

pau santo, cerveja de pobre, congonha, milho de grilo, quina do cerrado, cagaiteira, 

arauta do campo e botica inteira. O cerrado possui 2 milhões de quilômetros 

quadrados, sendo a segunda maior formação vegetal brasileira, SANO; ALMEIDA; 

RIBEIRO; (2008). 

A cortiça é um material riquíssimo, utilizado em diversos segmentos da 

indústria e hoje já é empregado na construção civil como uma alternativa 

sustentável de trabalhar o conforto e estética na edificação, de diversas maneiras. 

Tendo como base esses aspectos naturais e biológicos, a pesquisa tem como 
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objetivo estudar o potencial de aplicação da cortiça extraída da vegetação do 

cerrado na arquitetura biomimética no que se refere à sustentabilidade, visando 

solucionar problemas de conforto termoacústico.  

 

Metodologia 

 A metodologia base do estudo é a pesquisa bibliográfica, realizada através 

de revisão da literatura específica com o objetivo de levantar informações sobre o 

tema de interesse, como salienta Gerhardt e Silveira (2009, p.37), “qualquer 

trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. Foram estudados 

conceitos acerca da formação das cortiças nos troncos das árvores e testes 

laboratoriais sobre as propriedades termoacústicas da cortiça, além de 

observações in loco na cidade de Palmas – To, pois ela possui o cerrado como 

vegetação predominante.  

 

Resultados e discussões  

 Analisando a anatomia dos caules das árvores corticeiras, identifica-se 

várias camadas que protegem o cerne do caule, entre elas está a periderme 

formado pelo felogênio que é composto por uma matéria chamada cortiça ou súber 

(Figura 1). Segundo Cutler, Botha & Stevenson (2011, p. 252) a cortiça são “células 

mortas, que surgem do felogênio cujas paredes estão impregnadas com suberina; 

geralmente com função protetora”. Sobre a substância suberina, Finkler & Pires 

(2019) descrevem como “uma substância oleosa que se incrusta na parede celular, 

tornando-a altamente impermeável à água e aos gases.” 

De acordo com Lu (2014), às propriedades térmicas da cortiça estão 

associadas ao ar e em não exercer trocas por convecção, sendo um ótimo isolante 

na construção civil. Sua performance com relação a propriedades elétricas depende 

da umidade das peças, pois a cortiça é um dieléctrico, ou seja, um isolante com 

baixa condutividade. Sobre as propriedades acústicas, Lu (2014), descreve que a 

cortiça é muito utilizada para isolamento acústico, tendo em sua composição 

elementos de interesse para a construção civil. 
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Figura 1 - Ilustração das camadas do tronco da árvore.  

 

Fonte: Escola e Educação, 2019. 

 

O desenvolvimento da proposta, visando aplicar os conceitos da 

biomimética, a estética e a funcionalidade, ocorreu por meio da observação e 

contato in loco do tronco das corticeiras do cerrado. Observou-se que é composto 

por fendas ou rachaduras lineares longitudinais ao tronco e as saliências em 

formato de ondulações (Figura 2), e dependendo da espécie, se tem uma elevação 

mais lateral e na sua frente uma forma mais reta e fina.  

 

Figura 2 - Textura do tronco das árvores observadas in loco. 

  

Fonte: Autoras, 2019. 
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Essa configuração resultou na modelagem de um revestimento para ser 

inseridos nas edificações (Figura 3). Assim como a cortiça tem a função de proteger 

as árvores das temperaturas elevadas, umidade e intempéries em geral, terá 

função semelhante ao serem incorporadas nas edificações, devido sua baixa 

condutibilidade térmica, a impermeabilidade devido a sua natureza oleosa, “uma 

vez que depende do tipo de porosidade que esta possui” (LU, 2014, p.26).  

A sustentabilidade, no caso da aplicação deste material, levando em 

consideração suas propriedades, possibilita a redução do uso de refrigeração 

artificial devido à baixa troca de calor que a estrutura atómica da cortiça viabiliza, 

além disso, a estética do material comporta-se ao estilo do ambiente, transmitindo 

aconchego e beleza.  

 

Figura 3 - Confecção do material de cortiça com Biodesign. 

 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Figura 4 – Representação gráfica da aplicação do material em fachadas. 
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Fonte: Autoras, 2019. 

 

Conclusão 

Levando em consideração as propriedades termoacústicas da cortiça, foi 

possível alcançar o objetivo de adaptação do design da corticeira, sem 

comprometer sua funcionalidade. Percebe-se, também as possibilidades de 

aplicações em diferentes usos na arquitetura que proporcionam bem-estar ao 

ambiente. Porém o estudo se limitou na relação direta da cortiça com a biomimética, 

com o propósito de analisar o potencial sustentável, termo acústico na arquitetura 

e no design. As corticeiras do cerrado de acordo com pesquisas, ainda não foram 

estudadas para que seja possível ter resultados com relação a sua utilização na 

fabricação de peças para a construção civil ou outras áreas, podendo ser um novo 

meio de pesquisa científica.  
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Estudo Laboratorial Da Resistência A Compressão De Um Corpo 

De Prova De Concreto Com 15% De Borracha No Agregado Miudo 

 

Andressa Ribeiro de Abreu265 
Amanda Costa Mendes1 

Igor Gustavo Borges da Silva1 
 

Resumo 
No trabalho apresentado consta os procedimentos seguidos para a demonstração 
de um corpo de prova nos ensaios de compressão realizados em concretos, um 
grande número de propriedades pode ser derivado de um único tipo de 
experimento, o de tração. Nesse tipo de ensaio são produzidos corpos de prova 
com dimensões padronizadas e são submetidos a uma força axial distribuída de 
modo uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova, sendo conjuntos de 
procedimentos adotados para a determinação da composição do concreto (traço), 
expressada pelas proporções relativas (massa ou volume) dos materiais 
constituintes.  
Palavras Chave: Corpo de prova. Tensão. Resistencia a compressão 

 

Introdução  

 

A engenharia enfrenta diversos desafios, um deles é a grande exigência por 

projetos que atinjam o nível de resistência adequado para sustentar edificações. 

Em meio esse contesto os materiais utilizados em obras devem obter uma boa 

resistência a compressão. Contudo a compressão é um esforço axial que tende a 

provocar um encurtamento ou até o rompimento do corpo submetido a determinado 

esforço.  

Os materiais utilizados na construção de um corpo de prova devem ser muito 

bem selecionados, pois eles atingem diretamente na resistência do mesmo, no 

entanto, além de se preocupar com os materiais propícios que resulta na resistência 

do corpo de prova deve-se atentar também para o comportamento que o ser 

humano passou a adotar em relação à natureza.  
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Com base nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo geral 

substituir um percentual do agregado miúdo a borracha de pneu, que além de testar 

a resistências do material estudaremos a possibilidade de retirar do meio ambiente 

reutilizando-o e verificando a possibilidade de projetos futuros.  

Como objetivos específicos esse trabalho nos proporcionará o entendimento 

do ensaio de compressão e a elaboração do corpo de prova elaborando assim os 

cálculos de ensaios e traços para a produção do mesmo, sobre a teoria relacionada 

aos conteúdos de tensão e deformação. Para este ensaio, foram utilizadas as 

dependências do Laboratório de Materiais para a produção e execução do ensaio 

de compressão.  

 

Metodologia 

 

Segundo orientação de NERES, 2016 que utilizou o método de Seven Steps 

Method, é utilizado setes passos para a construção do corpo de prova, sendo eles: 

1. Passo - Escolha do abatimento: Deve-se escolher o abatimento do concreto 

levando em consideração as exigências da obra. O Slump escolhido para a 

dosagem foi 75 ± 25 mm. 

2. Passo - Escolha do diâmetro máximo do agregado: Esse é definido pelo 

projetista, que considera as características das estruturas. O “Dmáx” escolhido 

para a dosagem foi da brita 1 com diâmetro máximo de 19 mm. 

3. Passo - Estimativa do consumo de água e ar: Essa estimativa está 

correlacionada com o abatimento do concreto escolhido anteriormente e a 

dimensão máxima do agregado graúdo. 

4. Passo - Estimativa da relação água/cimento (a/c): É fundamental que a relação 

água/cimento escolhida seja a menor possível a partir de considerações de 

resistência e de durabilidade.  

5. Passo - Cálculo do teor de cimento:  A partir da obtenção do resultado do 

consumo de água (3ºpasso) e da relação água/cimento (4ºpasso), pode-se 

calcular o consumo de cimento pela seguinte expressão: CC = Água/cimento 

6. Passo - Cálculo do teor de agregado graúdo: Para determinar o consumo de 

agregado graúdo, basta multiplicar o coeficiente encontrado na Tabela do passo 

4 pela massa unitária do agregado graúdo. O resultado encontrado será 
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expresso em Kg/m³. Caso na Tabela não haja o valor do módulo de finura “MF” 

adotado, é necessário fazer uma interpolação para encontrar o valor do 

coeficiente 

7.  Passo - Cálculo do teor de agregado miúdo: Sabendo que, o concreto, é dosado 

para o volume de 1m³ e que nos passos anteriores são encontradas tanto as 

massas quanto os volumes dos materiais, podemos determinar o volume de 

agregado miúdo subtraindo o somatório dos volumes de água, ar, cimento e 

agregado graúdo por 1m³. Dessa maneira, ao encontrar o volume de agrega do 

miúdo, basta multiplicar pela massa específica do material para encontrar a sua 

massa = VAM= 0,292m³. 

Com todos os valores de dosagem concluídos, temos um traço: 

TRAÇO =>  1 : 1,97 : 2,28 : 0,516 

Após o aprendizado do método o grupo se reuniu no laboratório para a 

execução do próprio corpo de prova, os passos seguidos foram os mesmos 

apresentados em sala de aula.   

5,67 * 6% = 0,34 kg de água na areia 

Traço para 3 corpos de prova após o cálculo da umidade e correções feitas: 

                                                   2,95: 4.42:5.12: 1.16 (KG) 

                                                        C: AM: AG: água 

  Após os cálculos e correções do traço o corpo de prova foi elaborado:  

 

  Fg 1: mistura dos materiais                                        Fg 2: 

Mistura no molde de Kit Slump                                                
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Fonte: os próprios autores                                                   Fonte: os próprios autores 

 

Fg 3: Finalização do corpo de prova em moldes cilíndricos 

 

Fonte: os próprios autores 

 

Resultados e Discussão 

 

Após a desforma foi realizado o rompimento do corpo de prova e verificou-

se a quantidade de carga máxima suportada por cada corpo de prova, sendo que 

deveríamos substituir alguns dos agregados por um outro material que não 

comprometesse o resultado final do corpo de prova. O material substituído foi 15% 

do agregado miúdo, sendo então composto por 85% de areia e 15% de borracha.  

A areia utilizada no processo do corpo de prova estava úmida, então foi 

necessário fazer a correção do traço, diminuindo a quantidade de água utilizada no 

processo.  

Com o decorrer do ensaio, já misturado o agregado miúdo e o agregado 

graúdo, e colocados na betoneira para misturar, sendo feita a mistura, retiramos e 

colocamos, segurando firme no molde de Kit Slump observamos que o traço estava 

errado, pois havia certa inconsistência no traço. 

Colocamos novamente na betoneira para fazermos a correção, como estava 

mole, colocamos mais cimento para que pudesse absorver a água e deixar o traço 

mais firme, sendo feita a retirada, e colocando novamente no molde Kit Slump, foi 

observado que o traço estava firme e servia para ser colocados nos moldes 

cilíndricos, após colocados, os 3 corpos de prova ficaram 24 horas no molde 
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secando, em seguida eles foram desenformados e colocados mais 24 horas 

submerso em um tanque de água para ser rompido posteriormente. 

 

 

 

Fg 4: Corpo de prova 1                  Fg 5: Corpo de prova 2        Fg 6: Corpo de 

prova 3 

 

Fonte: os próprios autores     Fonte: os próprios autores        Fonte: os próprios 

autores 

 

As figuras 4, 5 e 6 mostra o rompimento dos 3 corpos de prova e os valores 

obtidos, 4.760kgf, 5.100kgf e 4.840kgf respectivamente, dessa forma fizemos os 

cálculos para achar a tensão (resistência a compressão) em cada corpo de prova: 

 

Dados: 

- Força encontrada * 9,8 = Valor em N 

- Formula para a Tensão 𝜎 =
𝐹

𝐴
  

- Área: A=π*r² = π*(0,05m)² = 0,00785m² 

Corpo de prova 1: 4.760kg 

Força: 4.760*9,8 = 46648N  

𝜎 =
𝐹

𝐴
  = 

46648𝑁

0,00785𝑚²
 = 5942420,382 N/m² ou 5,942 MPa 

Corpo de prova 2: 5.100kg 

Força: 5.100*9,8 = 49980N  



 

 

7
0
9

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
  = 

49980𝑁

0,00785𝑚²
 = 6366878.981 N/m² ou 6,366 MPa 

Corpo de prova 3: 4.840kg 

Força: 4.840*9,8 = 47432N  

𝜎 =
𝐹

𝐴
  = 

47432𝑁

0,00785𝑚²
 = 6042292,994 N/m² ou 6,042 MPa 

 

Conclusões 

Com base nos dados de referência passados por NERES,2016 o valor da 

resistência a compressão foi de 21,7Mpa. O ensaio feito no laboratório de materiais 

no dia 09 de outubro de 2019 teve como aproximadamente uma média de 

resistência a compreensão 6Mpa. Com base nos resultados obtidos, verificou-se 

que a substituição de 15% de agregado miúdo por borracha resultou em redução 

da tensão do corpo de prova. A intenção do experimento era buscar um material 

reciclável sustentável que pudesse substituir o agregado miúdo, mantendo as 

mesmas propriedades ou melhora-las.   

Portanto, o resultado encontrado não foi o esperado, porém, serviu para nos 

fornecer uma experiência pratica acerca das características do traço utilizando a 

borracha.  
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Gestão Dos Serviços De Abastecimento De Água No Estado Do 

Tocantins 

 

Thaiane de Freitas Araújo266 

Vanessa Souza do Couto ¹ 

Sebastião Noleto Junior267  

 

 

Resumo 

Em qualquer atividade, seja ela pública ou privada uma gestão eficiente é essencial 
para o bom desempenho e eficácia dos resultados que se pretende alcançar. No 
Brasil os serviços públicos de abastecimento de água seguem diversos modelos, 
sendo que cada lugar possui suas particularidades. Diante disso, o objetivo da 
pesquisa foi mapear os tipos de prestadores de serviços públicos de abastecimento 
de água no estado do Tocantins, e as diferentes formas de gestão por eles 
adotadas a fim de entender o funcionamento e os tipos de captação dos recursos 
hídricos existente em cada município. Sendo que, as empresas que realizam essas 
atividades no estado são: BRK Ambiental (Saneatins), Hidroforte, ATS (Agência 
Tocantinense de Saneamento) e pelos próprios municípios de forma direta ou 
indireta. Para a coleta desses dados foi realizada uma análise documental fornecida 
pela ATS, constatando-se que no estado 47 municípios são abastecidos pela BRK 
Ambiental (Saneatins); 50 pela ATS, 31 Hidro Forte e 11 pelos próprios municípios, 
onde alguns possuem mananciais próximos que são utilizados como fonte de 
captação de água e outros a obtém através de poços subterrâneos. 

Palavras-chaves: Gestão. Abastecimento de água. Eficiência. 

 

Introdução  

 

Os serviços de saneamento são considerados serviços públicos e essenciais 

(Lei n. 11.445/07), de interesse social, de utilidade pública (Resolução CONAMA n. 

369/06) e um direito social (Constituição Federal de 1988), sendo o Poder Público 

responsável pela sua gestão, por meio de seu titular, o município. 

O abastecimento de água potável é parte constituinte dos serviços de 

saneamento básico. A Lei n. 11.445/07 que dispõe sobre as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, define como indelegável a titularidade destes serviços, 
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entretanto sua prestação pode ser delegada a outro ente fora do âmbito da 

administração do titular.  

A lei trata ainda das formas de prestação destes serviços que podem se dar 

através de três tipos de empresas, as municipais que apresenta dois tipos de 

gestão: gestão direta e indireta; as empresas estaduais  podendo ser exercida por 

órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública, 

sociedade de economia mista estadual ou empresas a que se tenham concedido 

os serviços; e por último as empresas privadas por meio de contratos de 

terceirização, contratos de gestão, contratos de operação e manutenção e 

contratos de locação de ativos.  

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização da gestão dos 

serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto no estado do 

Tocantins segunda a natureza jurídica das entidades prestadoras do serviço. 

 

Metodologia  

 

Inicialmente, buscou-se conhecer os modelos de gestão dos serviços de 

saneamento básico, mais especificamente, serviços de abastecimento de água, no 

Brasil, por meio de revisão bibliográfica, no intuito de contextualizar e conceituar o 

tema em questão através de consultas a artigos científicos, livros, sítios 

institucionais, governamentais e sites, como por exemplo, o do Sistema Nacional 

de Informações de Saneamento – SNIS.  

Após o entendimento dos diferentes modelos foi realizado um estudo sobre 

o histórico do saneamento no Brasil e no estado do Tocantins. Para o levantamento 

dos modelos de gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário presente em cada um dos 139 municípios do estado, foi realizada uma 

análise documental de dados fornecidos pela Agência Tocantinense de 

Saneamento (ATS).  

Para caracterização destes modelos, foi necessário a realização de uma 

pesquisa empírica, envolvendo as dimensões quantitativas e qualitativas junto as 

concessionarias presentes no estado. 

No intuito de estudar a “gestão” partindo das diferentes formas de prestação 

tendo como unidade de análise os municípios, optou-se por incorporar como campo 
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de análise as funções de gestão à luz da Lei n. 11.445/07. Assim, tem-se como 

função da gestão o planejamento, a regulação, a prestação dos serviços e a 

fiscalização. 

Foram realizadas visitas a campo para conhecimento dos tipos de sistemas 

e conversas via telefone com prefeituras municipais e pessoas ligadas a área de 

saneamento do seu respectivo município.  

 

Resultados e Discussão  

 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Tocantins 

não estão centralizados em apenas uma administração, ou seja, são prestados por 

mais de uma empresa. Em 78 dos 139 municípios esse serviço é executado por 

empresas privadas de saneamento básico, sendo 47 pela empresa BRK Ambiental 

(Saneatins) e 31 pela Hidro Forte, já nos outros 61 municípios em 50 deles os 

serviços são prestados pela ATS (Agência Tocantinense de Saneamento) pessoa 

jurídica de direito publico constituída sob a forma de Autarquia e nos outros 11 

municípios restantes esses serviços são executados pela próprias prefeituras.  

A figura 1 ilustra a distribuição espacial das prestadoras de serviços nos 139 

municípios do estado do Tocantins. 

 

Figura 8– Distribuição espacial das concessionárias no estado do Tocantins 
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Os 47 municípios atendidos pela BRK Ambiental (Saneatins) possuem o 

serviço de tratamento de água e coleta de esgotamento sanitário, sendo que, todo 

esgoto coletado recebe tratamento antes da disposição final. A Hidro Forte 

Saneamento atua em 31 municípios no estado, conforme o mapa acima da figura 

1. 

Em maioria os municípios abastecidos pela ATS possuem captação 

subterrânea, isso pode se dar devido à localização dos municípios em relação à 

mananciais e aos custos relacionados ao sistema, pois as águas subterrâneas 

possuem um tratamento simplificado e teoricamente com menor custo por se tratar 

de uma água de melhor qualidade. Quanto a prestação dos serviços realizados nos 

municípios atendidos pelas autarquias, apenas dois municípios possuem coleta e 

tratamento de esgoto, sendo eles, Esperantina e Sampaio. 

Nos 11 municípios onde os serviços de abastecimento de água são feitos 

pelas próprias prefeituras de forma direta e indireta, destacam-se Ananás, Itacajá 

e Darcinópolis por possuírem a coleta e tratamento de esgoto.  

Segundo a ANA (2019), o estado do Tocantins possui principalmente os 

sistemas aquíferos Itapecuru, Bambuí e Cabeças. Dos 139 munícipios 84 utilizam 
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exclusivamente água subterrânea, 45 são abastecidos apenas por mananciais de 

águas superficiais e somente 10 possuem um sistema misto de captação. 

Quanto a regulação e fiscalização dos serviços prestados pelas concessões 

a ATR (Agência Tocantinense de Regulação) é responsável pela ATS, Hidro Forte  

e BRK Ambiental (Saneatins). Quanto aos municípios em sua maioria são 

fiscalizados apenas pela vigilância sanitária municipal. 

Em relação ao sistema de gestão da qualidade utilizado pelas concessões 

para verificação da eficiência dos serviços em detrimento dos parâmetros exigidos 

pela portaria de consolidação n°5, anexo XX, se destaca a concessionaria BRK 

Ambiental (Saneatins) que possui a certificação ISO 9001 que rege sobre a 

qualidade do produto, ISO 14001 com diretrizes do meio ambiente e OSAS 18001 

que trata sobre a segurança no trabalho. 

 

Conclusão  

 

O estudo possibilitou concluir que a maior parte dos municípios do estado do 

Tocantins são abastecidos por poços tubulares profundos.   

Pôde se observar também que os serviços quando geridos por entidades 

privadas possuem maior estrutura e melhor qualidade, uma vez que, a maioria dos 

municípios que possuem a coleta e tratamento de esgoto são de competência das 

entidades privadas, pois elas dispõem de mais recursos e mão de obra qualificada 

na execução de suas atividades. 

Houve grade dificuldade de obtenção das informações inerentes aos 

municípios que possuem serviço próprio de abastecimento, sendo observado grade 

déficit de informações nos sites oficiais das prefeituras e das respectivas entidades 

responsáveis e falta de difusão das informações técnicas aos servidores 

competentes. Em grande maioria os municípios não souberam informar a existência 

de um sistema interno de gestão da qualidade, sendo que, os que informaram, não 

o fizeram de maneira clara. 

O estado ainda possui uma grade carência de investimentos em serviços de 

saneamento, uma vez que, apenas 35,97% municípios possuem tratamento de 

água e esgotamento sanitário. 
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Kit Formador de Micro-ondas  

 

Charles Ferreira Silva268 

João Vitor Herondino de Sousa¹ 

Vailton Alves de Faria269 

 

Resumo 

Nas últimas décadas têm-se notado o desenvolvimento exponencial do 
conhecimento cientifico, em quase todas as áreas do conhecimento. Entretanto o 
desenvolvimento do ensino de ciências, em especial o de Ondas Eletromagnéticas, 
não tem acompanhado esse ritmo evolutivo das demais. Este projeto consiste na 
explanação e demonstração de uma série de experimentos práticos através do Kit 
Formador de Micro-ondas Mod. MW-E/EV da empresa Elettronica Veneta, para 
que possam servir de ferramentas de apoio didático no ensino da disciplina de 
Ondas e nas demais disciplinas associadas.  

Palavras-chave: Ensino. Micro-ondas. Ondas eletromagnéticas. 

 
 
Introdução 

 

O estudo de eletromagnetismo nos cursos de graduação em engenharia no 

Brasil é uma exigência do Ministério da Educação, fundamentada na resolução do 

Conselho Nacional de Educação que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia – diretrizes curriculares 

MEC/CNE (2002). 

O eletromagnetismo é um tópico de conhecimento fundamental nos cursos 

de graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica. Ele é o alicerce da ciência da 

Engenharia Elétrica. Através dos conceitos do eletromagnetismo os fenômenos 

básicos da eletricidade e do magnetismo podem ser documentados. Essa disciplina 

fornece o ferramental matemático necessário para a maioria dos estudos 

avançados na área da Engenharia Elétrica. 

                                                           
268 Alunos do curso de Engenharia Elétrica da Instituição Centro Universitário Católica do 

Tocantins; e-mails: charles.silva@a.catolica-to.edu.br; joao.herondino@a.catolica-to.edu.br. 
269 Professores do Curso de Engenharia Elétrica da Instituição Centro Universitário Católica do 

Tocantins; e-mail: vailton@catolica-to.edu.br. 
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Pode-se falar ainda da importância do estudo no campo de micro-ondas já 

que o seu uso tem tido grande expansão com o avanço das telecomunicações. 

Como exemplos, citam-se: telecomunicações via satélite, rádio astronomia, exame 

do solo, radar, meteorologia, televisão em UHF, redes 5G, enlaces terrestres de 

micro-ondas, Medicina e entre outros.  

Este projeto tem como objetivo geral realizar uma série de experimentos 

sobre ondas eletromagnéticas utilizando um Kit Formador de Micro-ondas 

adquirido pelo Centro Universitário Católica do Tocantins, mostrado na Figura 1. 

Tendo como objetivo, proporcionar aos estudantes a oportunidade ideal de terem 

contato direto e prático com a ondas eletromagnéticas. Podendo ainda, aplicar de 

forma autônoma, os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, além da 

possibilidade de adotar melhorias em seus projetos. 

 

 
Figura 1 – Kit Formador de Micro-ondas Mod. MW-E/EV da Empresa italiana 

ELETTRONICA VENETA S.P.A. 

 
 

No decorrer deste relatório serão descritos todas as etapas, procedimentos, 

alterações, dificuldades e conclusões a respeito do projeto. 

 

 

Metodologia  

Este trabalho tem como objetivo a realização de uma série de experimentos 

sobre Ondas Eletromagnéticas utilizando um Kit Formador de Micro-ondas MW-
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E/EV da Empresa ELETTRONICA VENETA S.P.A adquiridos pelo Centro 

Universitário Católica do Tocantins. Para cada uma das práticas experimentais será 

realizada uma análise qualitativa e quantitativa para descrever os fenômenos 

observados. Há três experimentos descritos neste trabalho: medidas de 

comprimento de onda, potência e atenuação. 

 

Resultados e discussão  

Para a montagem do projeto foram utilizados as seguintes peças do Kit 

Formador de Micro-ondas: 

 Fonte de bancada Minipa MPC 303DI; 

 Osciloscópio Digital Agilent Technologies DSO1072B; 

 Unidade de transmissão mod. MW-GU; 

 Adaptadores WG/Coax mod. MW-1; 

 Guias de onda mod. MW-E1; 

 Medidor de frequência mod. MW-E1; 

 Linha ranhurada mod. MW-5; 

 Atenuador variável mod. MW-6; 

 Detector mod. MW-4; 

 Curto circuito mod. MW-10; 

 Antena tipo corneta 10dB mod. MW-16; 

 Mesa giratória mod. MW-17; 

 Suportes altos mod. MW-20; 

 Cabo coaxial BNC-BNC. 

 

Figura 2 – Maleta do Kit Formador de Micro-ondas Mod. MW-E/EV da Empresa 
italiana ELETTRONICA VENETA S.P.A. 
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Figura 3 - Fonte de bancada Minipa MPC 303DI. 
 

 
 

 
Atividade 1: Conexão dos componentes 
 
1. Efetuar as conexões como mostra a figura 4, sem conectar a fonte de 

alimentação; 

2. Conectar a saída (Conector BNC) do detector mod. MQ-4 a um DVM ou 

osciloscópio, lembrando que a polaridade de saída é negativa; 
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3. Girar o micrômetro do atenuador MW-6 no sentido horário, levando a 

atenuação ao máximo; 

4. Alimentar a unidade mod. MW-GU utilizando a fonte de alimentação do 

equipamento conectada corretamente as entradas +15VDC da mesma 

unidade; 

5. Aumentar o nível de sinal com o atenuador mod. MW-6 observando o 

acréscimo na intensidade do sinal; 

6. Variar o nível de atenuação observando a variação na intensidade do sinal 

exibida em V (Volts). 

 

Figura 4 – Esquema de montagem dos componentes para a atividade 1. 

 
 

Atividade 2: Medida de comprimento de onda na guia 

1. Dar várias voltas no micrômetro do medidor de onda para leva-lo fora 

da frequência de utilização; 

2. Substituir o adaptador WG/Coax pelo curto circuito mod. MW-10, de 

maneira a provocar reflexão e em consequência ondas estacionárias 

na guia; 

3. Alimentar a unidade; 

4. Mover o carretel de linha ranhurada e observar no instrumento as 

indicações de máximo e mínimo; ajustar eventualmente o ganho do 

instrumento para ter uma leitura fácil; 

5. Medir a distância L em milímetros entre 2 mínimos ou dois máximos 

(são iguais); 
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6. O comprimento da onda na guia corresponde a duas vezes esta 

distância, ou seja: 

𝛌𝐠 = 𝟐 𝐋 

 

Conclusão 

A partir da execução deste projeto, pode-se obter uma nova visão a cerca do 

que são ondas eletromagnéticas. Longe do conceito de perigo que é atribuído a 

mesma, através de pesquisas e práticas, foi desmistificado o comportamento da 

onda em um canal (circuito) fechado, em campo aberto, sua reflexão, ação dos 

atenuadores, potência e comprimento de onda. 

O Kit formador de Micro-ondas MW-E/EV permite a execução de diversas 

praticas que vão além das descritas nesse relatório, permitindo assim que novos 

projetos de execução prática das atividades possam ser executados por 

acadêmicos das disciplinas de Ondas Eletromagnéticas e, até mesmo, projetos 

que vão além dos descritos pelo fabricante fazendo o uso dos atenuadores e 

antenas, por exemplo. 

Uma experiência fundamental para o entendimento da disciplina, visto que, 

assim como a eletricidade, as ondas eletromagnéticas não são tangíveis a 

percepção físico-sensorial dos acadêmicos e apenas os resultados de seu 

comportamento podem ser observados em outros equipamentos, como: 

aparelhos de rádio, TV, radio amador, aparelhos médico terapêuticos, dentre 

outros. 
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Levantamento de Requisitos de uma Aplicação para Auxílio aos 
Criadores de Equinos 

 
Gustavo César Araújo270 

Stephany Moraes Martins271 

Frederico Pires Pinto2 

Resumo 

O mercado de equino é responsável por uma grande parcela da economia nacional. 

Sendo assim, é necessário registrar as movimentações e controle da produção. A 

necessidade da implantação de um software como esse, surgiu a partir da 

necessidade e pesquisa dentro de estabelecimentos de manejo equino. Com base 

nesse estudo será possível entregar ao criador um meio de gerenciar e controlar o 

fluxo de animais. 

Palavra-chave: Desenvolvimento. Software. Web. Engenharia 

Introdução 

 É sabido que o agronegócio tem grande impacto na economia e crescimento 

nacional, a criação de equinos gerou 610 mil empregos diretos e 2.430 mil indiretos 

e 16,5 bilhões por ano (Lima et al., 2016). A tropa de cavalos é superior a 5 milhões 

de animais, esse levantamento foi levantado pelo Presidente da Câmara de 

Equideocultura do MAPA, Flávio Obino Filho, mesmo com todos os cuidados a 

criação sofre por alguns problemas naturais, como menciona o presidente (LIMA; 

CINTRA, 2015). Alguns casos mais comuns de doenças na tropa equina é o 

mormo, segundo (Lima et al., 2016) o presidente da câmara essa doença deve ser 

tratada como problema de estado, pois afeta de modo direto e indireto a economia 

nacional, reduzindo o mercado que comercializa o cavalo.  

 Ao compreender a necessidade do criador em relação ao armazenamento 

de dados de sua criação equina, foi proposto buscar uma solução alinhada ao 

desenvolvimento de um software para auxiliar os criadores e para isso fez-se 

necessário o levantamento de requisitos para tal problemática. Essa necessidade 
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surgiu a partir de uma conversa informal, no qual foram expostos os problemas de 

criadores e profissionais da área de equinocultura. 

 Os resultados obtidos deste trabalho, foram levantados a partir de sistemas 

correlatos, levando em conta o que os outros softwares estão entregando aos seus 

clientes. Os testes realizados em softwares correlatos identificaram que todos estão 

direcionados aos grandes criadores. Ficou explícito que as regras de negócios das 

ferramentas já existentes, são específicas para uma determinada raça, onde exige 

alguns cuidados ou informações de acordo com o animal. Porém, o atual projeto 

vai atender desde o pequeno criador até o maior equinocultor, onde as principais 

informações estarão disponíveis através de um aplicativo. 

 Para compreender o mercado equino foram realizadas pesquisas na área de 

nutrição, alimentação, cuidados veterinários, alojamentos e financeiros, pois, a 

partir dessas informações, pode-se ter uma noção básica do peso da gestão desses 

processos. Pretende-se até o final do presente documento demonstrar a parte 

teórica de como é realizado e controlado um centro de criação. 

 

Metodologia  

 Realizada entrevista formal com dois maiores equinocultores da região, onde 

um deles trabalha com a prestação de serviço em um haras. A entrevista foi dividida 

em duas partes, as quais foram: 

 Buscar compreender as necessidades dos criadores, como cada processo 

funciona, levantar qual seria a melhor plataforma de trabalho; A segunda parte 

consiste em buscar soluções para os problemas apresentados durante a entrevista, 

como esses recursos poderiam ser aplicados no ambiente real e qual seria a melhor 

forma de armazenar esses dados. 

 A aplicação do questionário aconteceu de forma online, através do Google 

Forms e abordagem informal, de 01 de agosto a 30 de setembro de 2018 e 

entrevista formal onde aconteceu nos ambientes reais para conhecer os problemas 

relacionados ao local de uso. A pesquisa, composta por questões objetivas, foi 

aplicada em uma amostra de 5 pessoas, às quais são funcionários diretamente 

responsáveis pela gestão e trato dos animais do haras. 
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 Foram definidos questionamentos para identificar as necessidades do haras 

e entrevistar o público alvo. Foram consideradas apenas informações que trariam 

resultados para elaboração de um ponto de vista técnico voltado para a gestão. 

Para análise dos resultados foi utilizado o Google Planilha, para confecção de 

gráficos quantitativos. A pesquisa quantitativa é classificada como paradigma 

clássico (positivismo) (TERENCE; FILHO 2006). As medidas utilizadas pelo 

questionamento quantitativo são úteis em decisões acertadas, onde os dados são 

objetivos para a pesquisa.  

Após a entrevista com os criadores foram definidas as atividades para o 

desenvolvimento do software: 

 Primeira etapa: realização de pesquisas relacionadas a outros softwares, ou 

serviços que prestam o mesmo tipo de controle para usuários; 

 Segunda etapa: busca por materiais complementares para a construção do 

conhecimento necessário para as próximas etapas. Desenvolvimento dos 

diagramas básicos para documentação de uma aplicação. 

 

Resultados e Discussão 

- Entrevista 

Na pesquisa realizada 60% dos entrevistados são criadores, 40% trabalha 

indiretamente. Foram levantados para saber se os criadores conheciam algum tipo 

de software do mesmo segmento, 80% responderam que conhecem alguma 

ferramenta que trabalha diretamente, porém foram relatadas algumas dificuldades. 

Uma delas é que o software não possui as funcionalidades necessárias, entretanto, 

existem outros problemas como: não possuir software de gerenciamento e seria 

inviável a utilização para pequenas criações, pois os dados podem ser 

armazenados de forma manual, que foram levantados como uma dificuldade, 

conforme apontado no Gráfico 1. 

Gráfico 1. Determine quais as maiores dificuldades encontradas na criação de 
cavalos 
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 A adaptação do software em ambientes sem conexão com a internet é 

necessária segundo entrevistado, 75% responderam que nem sempre há conexão 

nos locais onde os animais ficam alojados, porém considerando que ninguém 

respondeu que não há conexão. Ao se analisar a questão da internet é necessário 

compreender se o ambiente permite que o agricultor utilizar o sistema. Obtivemos 

um resultado de 50% dos entrevistados que relataram que é possível o manejo um 

aparelho no ambiente onde os animais ficam apresentado no Gráfico 2. 

Gráfico 2. É viável o uso de um sistema no ambiente onde os animais ficam 
alojados? 

 

  

 Ao analisar o ambiente onde o animal é alojado, foi questionado qual o tipo 

de investimento para que o sistema fosse implantado, 75% dos entrevistados 

responderam que é necessário fazer algum tipo de investimento, sendo ampliação 

da conexão com a internet a opção mais escolhida, a outra opção respondida foi: 

compra de infraestrutura de rede, conforme Gráfico 3. 

Gráfico 3. Quais investimentos seriam necessários para que o sistema possa 
funcionar próximo ao criadouro dos cavalos? 
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Conclusões 

 Em nível de softwares o máximo de informações a serem inseridas podem 

ajudar na prevenção de problemas, pois serão analisadas de formas diferentes, 

bem como os dados inseridos poderão ser fontes confiáveis de consultas para 

tomada de decisão. 

 O tema abordado busca ajudar produtores a obterem mais resultados e 

impulsionar a economia nacional. Como mencionado a movimentação financeira 

gerada pela equinocultura no mercado nacional é muito importante para a 

economia e desenvolvimento do país, pois o mercado de equino é uma das maiores 

fontes de renda brasileira, ligada diretamente ao agronegócio. 

 Os dois equinocultores entrevistados forneceram informações cruciais para 

entendimento do problema abordado. Informações operacionais irão servir para 

entender a regra de negócio a ser criada no software, tentando sanar as lacunas 

deixadas por outros softwares. 

 O uso de recursos tecnológicos que dão possibilidade a sincronização no 

momento que o software tem acesso a internet foi outro ponto percebido na 

pesquisa, muitas vezes o produtor não tem conexão e nesse momento ele não pode 

ficar “desassistido”. 
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Motor De Pistão V8 Eletromecânico 
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Resumo  

O trabalho apresenta um motor de pistão. São oito solenoides, quatro de cada lado, 
posicionados em formando em formato V, com ângulo de 90° entre si que geram 
uma indutância ao ser percorrida por uma corrente. Essa indução cria um campo 
magnético que faz esse solenoide funcionar como um imã no interior das espiras. 
A partir desse princípio, o eletroímã puxa o pistão e o pistão em conjunto com as 
outras estruturas faz o giro do motor acontecer. Analogamente os motores V8 de 
carro funcionam da mesma forma, porém o objetivo de o pistão ser atraído é liberar 
espaço para passagem de gasolina no bico injetor. O pistão é a parte móvel do 
motor que é impulsionado pela expansão dos gases queimados, nessa combustão, 
a biela é uma “alavanca” que transfere a força para a árvore de manivelas. No motor 
eletromecânico o pistão é impulsionado pela energia presente no virabrequim que 
é transmitida pela biela. 
Palavras chaves: Eletroímã. Espiras. Indução eletromagnética. Pistão. 
Virabrequim. 
 

Introdução 

Segundo o artigo do site Ciência Hoje, os fenômenos magnéticos foram, 

talvez, os primeiros a despertar a curiosidade da humanidade sobre o interior da 

matéria. Os mais antigos relatos de experiências com a ‘força misteriosa’ da 

magnetita, o ímã natural, são atribuídos aos gregos e datam de 800 a.C. A primeira 

utilização prática do magnetismo foi a bússola, inventada pelos chineses na dinastia 

Han, em 200 d.C., e baseada na propriedade que uma agulha magnetizada tem de 

se orientar na direção do campo magnético terrestre. A bússola foi empregada em 

navegação pelos chineses em 900 d.C., mas só foi descoberta e usada pelo mundo 

ocidental a partir do século 15. 

Ainda de acordo com o Ciência Hoje, nas aplicações tradicionais, como em 

motores, geradores e transformadores, os materiais magnéticos são utilizados em 
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três categorias principais: como ímãs permanentes – que têm a propriedade de 

criar um campo magnético constante – e como materiais magnéticos doces (ou 

permeáveis), que são magnetizados e desmagnetizados com facilidade e 

produzem um campo magnético muito maior ao que seria criado apenas por uma 

corrente enrolada na forma de espira. 

 

Metodologia  

A construção desse motor foi baseada nos conhecimentos adquiridos em 

sala de aula e a montagem teve como apoio um vídeo descritivo de como construir 

esse experimento. O procedimento seguiu a ordem descrita nesse passo a passo:  

Na primeira etapa foi executado o dimensionamento e corte dos madeirites, 

como, os dois suportes que formam um ângulo de 90°, as madeiras laterais e as 

colunas que segurariam as tabuinhas onde é anexado os eletroímãs. Em seguida, 

a confecção do virabrequim - foi feito em um fio de cobre maciço de 3,5 mm com 

oito voltas de 2 cm de espaçamento, e mais três voltas entre as oito principais para 

direcionamento do eixo, também de 2 cm. Esse trabalho técnico e perfeccionista foi 

feito manualmente com o auxílio da ferramenta morsa que fixa esse fio rígido e 

permite seu manuseio. Subsequente, o enrolamento das bobinas - foram feitas com 

fio de cobre esmaltado awg 23. Cada bobina levou trinta metros desse fio com um 

total de aproximadamente 1200 voltas. O enrolamento foi feito com uma 

parafusadeira em um pedaço de caneta esferográfica de 8 mm de diâmetro. As 

laterais das bobinas foram prendidas com papelão para que as espiras não se 

desfizessem e por fim foi usado fita adesiva em volta do eletroímã para proteger. 

Na sequência, a biela foi feita em um fio de alumínio, material usado também 

para confecção do pistão. Essas duas peças foram conectadas por uma junta de 

papelão. A partir disso, os eletroímãs foram colocados, quatro de cada lado, fixado 

na tábua com arames e posicionado um de frente com o outro alinhado com seus 

respectivos pistões. Consequentemente, o Fechamento do motor: foram duas 

bielas em cada volta do virabrequim, alternando as voltas com bielas com as livres. 

Essas bielas foram fixadas com abraçadeiras de náilon bem como a parte externa 

do virabrequim. Finalizando a parte mecânica foi necessário achar o alinhamento 

de todos os eletroímãs juntos, para evitar que o pistão travasse e impedisse o giro 

do virabrequim durante o funcionamento. 



 

 

7
3
3

 

Depois da parte mecânica está pronta, a parte elétrica: a parte negativa de 

todos os pistões tiveram a mesma ligação, compartilhando um só polo negativo. Já 

na parte positiva, a tensão ficou fluindo no virabrequim. Foram feitas quatro 

chapinhas de alumínio extraídas de latas de refrigerante e reforçadas na parte 

inferior com fios de cobre descascados, para aumentar a condução. Essas chapas 

foram fixadas em colunas com fita silver tape na altura do virabrequim. Cada uma 

fica ligada à duas bobinas, quando a chapa toca o virabrequim, conduz energia e 

automaticaticamente energiza as bobinas que a ela estão ligadas. Os eletroímãs 

que recebem corrente geram indução eletromagnética e puxa o pistão por indução 

eletromagnética, que consequentemente puxa o virabrequim. Em cada momento 

duas bobinas diferentes puxa o virabrequim simultaneamente. 

Para finalizar, foi colocada uma roda em uma das laterais do motor, no eixo 

do virabrequim na parte externa, para manter o embalo do giro do motor. Essa roda 

foi presa por uma arruela e uma abraçadeira de náilon. 

Após testar o funcionamento do motor foram feitos os seguintes ajustes mecânicos 

para melhorar o desempenho do motor: lixar o fio de cobre – o virabrequim – para 

aumentar a condutividade e lubrificar partes que não são energizadas como as 

junções do virabrequim com a tábua, do pistão com a biela e também dentro do 

eletroímã, para diminuir o atrito e acelerar a rotação do motor. 

 

Resultados 

O experimento referência de um vídeo utilizou uma bateria de carro como 

fonte, que fornece 40 amperes e o número de voltas do solenoide foi 560. Já a fonte 

desse trabalho é uma bateria de moto que fornece apenas 5 amperes, em virtude 

disso o solenoide foi produzido com 1200 voltas para manter a força do eletroímã. 

E como são dois eletroímãs para fazer o eixo girar, essa força fica dobrada, porém 

o giro ficou mais lento, ou seja, o motor não trabalhou com a mesma eficiência. 

Após testar fontes de computador, vale ressaltar que fontes que fornecem tensão 

de corrente contínua não permite o funcionamento do motor pois a Autoindução é 

o fenômeno pelo qual um condutor produz indução eletromagnética em si mesmo 

quando é percorrido por uma corrente variável, ou seja, só funciona com corrente 

alternada. 
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Outro destaque foi o aumento de temperatura nos eletroímãs, eles foram 

inicialmente fixados com cola quente, a passagem de corrente nas espiras fez com 

que a cola derretesse e a bobina desgrudasse. Esse resultado evidenciou o efeito 

da indução em um solenoide com o aumento significativo no valor da corrente e 

consequente aumento na temperatura, bem como o risco de se tocar 

acidentalmente nesse indutor, pois vai ocorrer uma descarga rápida de alta tensão, 

uma vez que a solenoide é uma carga indutiva e age como um tanque de energia, 

nesse caso será necessária uma estratégia de isolação ou proteção. Logo depois 

de desligada ela ainda pode está carregada por um breve intervalo de tempo devido 

a indução nas espiras. Um indutor desse tamanho carregado com 5A, pode gerar 

um pulso de tensão de centenas de volts, se desligado de forma brusca. Por esse 

motivo também, o eletroímã foi envolvido com fita adesiva para ajudar na isolação. 

Figura 1: Motor de pistão eletromecânico com 8 cilindros 

 

 

Com os testes no motor foi verificado que a chapinha de alumínio conforme 

vai entrando em contato com o virabrequim vai criando uma camada resistiva a 

passagem de energia e tende a falhar o motor, por isso foi lixada e reforçada com 

fio de cobre. 
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Conclusões  

O rendimento do motor apresentado na Figura 1 apresentou pequenas falhas 

mecânicas. Esse resultado é ratificado pela força da atração do solenoide com o 

pistão, a força do eletroímã era suficiente para fazer um número de rotação superior 

comparado ao experimento exemplo apresentado no vídeo, porém, devido o motor 

ter sido construído todo manualmente e, principalmente o eixo – virabrequim – o 

alinhamento não ficou perfeito e influenciou prontamente na velocidade do giro, ou 

seja, no número de voltas por minuto que não foi possível ser mensurado por falta 

de equipamento, mas foi notado visualmente   

Não foi possível definir o vetor indução magnética por desconhecimento dos 

seguintes fatores: resistência elétrica e permeabilidade magnética das espiras e 

resistência interna do gerador. Entretanto, foi possível fazer o paralelo do 

funcionamento desse motor com os motores reais de carro. Como por exemplo, 

quando se acelera o carro, a borboleta se abre jogando mais ar e combustível no 

motor, fazendo uma queima mais rápida e consequentemente o motor acelera. Não 

é tão diferente do eletromecânico quando o alumínio toca o virabrequim, ele faz o 

eletroímã puxar o pistão com mais força, fazendo o motor acelerar. Quando aperta 

a chapa você melhora o contato e aumenta a passagem de elétrons. Analogamente 

a abrir uma borboleta e aumentar a passagem de moléculas de combustível. 
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Resumo 

Todos os dias, formas alternativas renováveis de energia são procuradas para 
serem usadas como fontes. Hoje, os carros tendem a usar eletricidade em vez de 
combustíveis fósseis, no entanto, os combustíveis fósseis continuam sendo a 
principal fonte de energia usada não apenas nos veículos, mas também na aviação 
e, em muitos casos, na indústria. A principal desvantagem do uso desses 
combustíveis é a emissão de poluentes nocivos ao meio ambiente, como monóxido 
de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, metano, aldeídos e dióxido de 
carbono. Outra desvantagem é por ser uma fonte de energia esgotável. Nesse 
estudo será aprofundada a utilização de motores elétricos para substituir o uso de 
equipamentos abastecidos por combustíveis fósseis, com base nos princípios 
eletromagnéticos e eletromecânicos utilizando solenoide para gerar. 

Palavra-chave: Combustível. Energia. Fonte. Renováveis. 

Introdução 

 Solenoide é apenas um termo genérico para a bobina de fio usada, como 

um eletroímã. Ele se refere também a qualquer dispositivo que possa converter 

energia elétrica em mecânica, usando solenoide. O aparelho cria um campo 

magnético por meio de uma corrente elétrica e utiliza esse campo para criar 

movimento linear com aplicações comuns, como ligar um interruptor, da mesma 

forma que acontece com a ignição de um veículo, ou válvula (Site NGEletrica, 

2019). 

Dispositivo eletromagnético com bobina, usado para transladar sinais 

elétricos em movimentos mecânicos. No solenoide, uma haste é mantida na 

posição superior através de uma mola, enquanto o solenoide estiver desligado 

                                                           
274 Alunos do Curso de Engenharia Elétrica da Instituição Centro Universitário Católica do Tocantins; E-mails: 
paula.fornari@a.catolica-to.edu.br; alicya.costa@a.catolica-to.edu.br; lucazromulo12@hotmail.com; 
moises.pinto@a.catolica-to.edu.br.  
275  Professores do Curso de Engenharia Elétrica da Instituição Centro Universitário Católica do Tocantins; E-
mail: vailton@catolica-to.edu.br.  

mailto:paula.fornari@a.catolica-to.edu.br
mailto:lucazromulo12@hotmail.com
mailto:vailton@catolica-to.edu.br


 

 

7
3
7

 

eletricamente (desenergizada). Quando a bobina for percorrida por uma 

determinada corrente, cria-se um campo magnético dentro do núcleo da bobina. 

Este campo magnético resultante age na haste, empurrando-a par a baixo contra a 

pressão da mola. A haste do solenoide tem uma projeção externa que é fixada ao 

equipamento mecânico a ser operado. Na escolha do solenoide para uma 

aplicação, devem ser considerados os seguintes fatores: tamanho da carga 

mecânica a ser movida, distância do percurso, ambiente de operação, tipo da 

ligação elétrica, tensão e tipo da corrente, valor da corrente e vida útil. O tamanho 

da carga mecânica a ser acionada pelo solenoide é expresso em gramas; varia 

entre alguns gramas até 30 kg. A força deve ser maior que a carga por, no mínimo, 

25%. Quanto maior a carga a ser acionada, maior o tamanho e o custo do solenoide 

(RIBEIRO, 2001, p. 8.). 

Os solenoides são utilizados numa grande quantidade de aplicações na 

indústria, em eletrodomésticos de todos os tipos, em eletrônica embarcada 

(automotiva, aeronáutica e náutica) além de muitos outros campos em que a 

eletrônica esteja presente. O solenoide é um dos mais importantes de todos os 

dispositivos eletromecânicos conhecidos. Aprenda neste artigo um pouco mais 

sobre os solenoides e onde eles são usados (BRAGA, 2019).  

Objetivo desse projeto é a construção do motor eletromagnético usando 

esse solenoide, a fim de descobrir a sua eficiência e confirmar alguns usos mais 

específicos, como a substituição do uso de combustíveis fosseis. Um dos 

parâmetros de eficiência será a regulagem da velocidade para que atenda essas 

necessidades. 

  

Metodologia  

Este estudo e desenvolvimento propõe a construção de um motor que utiliza 

o princípio do eletromagnetismo por meio de um solenoide. Portanto, um motor bi 

cilíndrico foi desenvolvido, demonstrando na prática o uso do campo 

eletromagnético gerado pela corrente elétrica no cabo da bobina.  

O solenoide atua como um eletroímã, que executa a ação de atração de uma 

haste ferromagnética, responsável por transmitir a ação da força mecânica, como 

a ação do pistão no motor de combustão interna. A bobina solenoide consiste em 



 

 

7
3
8

 

várias voltas de fio de cobre esmaltado enrolado em um material não condutor. O 

campo eletromagnético do solenoide, quando energizado, possui um polo Norte e 

um polo sul, que atrai ou repele materiais sensíveis ao ímã, e a intensidade desse 

campo depende de vários fatores, como o número de voltas da bobina, a 

intensidade de corrente que passa pelo condutor e comprimento do circuito 

magnético.  

Observa-se que, ao colocar um núcleo de material ferromagnético próximo 

ao solenoide ou dentro, se concentra as linhas do campo magnético, e surge uma 

força que empurra esse núcleo em direção à bobina e mantém esse material atraído 

durante o período do campo magnético. energizado no entanto, existe o eixo do 

motor que é construído na forma do eixo de manivela, onde as partes do eixo de 

manivela que seguem a linha do eixo são chamadas de tocos e as extremidades 

em que o eixo tem uma forma mais nítida em que um contato de metal foi colocado, 

e uma biela, chamada molas, com extremidades pontiagudas, que estão em 

direções opostas.  

Em uma extremidade, foi construída a biela que foi conectada ao pistão 

ferromagnético separado por um material isolante por causa do eixo energizado e 

na outra extremidade está o contato metálico que fechará o circuito.  

O eixo de manivela que é construído com material condutor precisa 

inicialmente de um impulso externo para se mover, após o qual esse impulso será 

mantido, principalmente devido ao impulso que o material ferromagnético que atua 

como o pistão do motor receberá da bobina devido à magnetização. toda vez que 

se fecha o circuito elétrico.  

Quando a cambota atinge o ponto reverso, o momento de inércia do sistema, 

produzido pelo impulso do solenoide no pistão, fará com que o movimento seja 

perpetuado até o próximo impulso, pois nesse momento o circuito magnético é 

desenergizado e o solenoide desligado porque o ponto reverso desliga o interruptor 

de energia do solenoide. Comparado aos motores de combustão interna, o sistema 

desenvolvido possui muitas reduções de componentes que causam atrito, perda e 

calor e, portanto, reduzem a eficiência do sistema de conversão de energia. Uma 

fonte de alimentação de 12 volts DC retirada de sucatas de computador foi usada. 
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 O processo utilizado para montagem do motor eletromagnético, diante dos 

melhores estudo que feitos sobre motores eletromagnético, foi decidido reproduzir 

o modelo utilizando a bobina solenoide.  

No primeiro passo de planejamento foi identificado o que foi proposto pelo 

professor orientador do projeto e qual seria a ideia principal, realizado estudos e 

pesquisas sobre o funcionamento e a melhor forma para criar esse motor 

eletromagnético. Já na parte do projeto, esboçar o motor para saber quais as peças 

e materiais seriam necessários para dar forma no objeto.  

Com ajuda de um estilete foi cortado um fio de 23cm em 8 pedaços, retirada 

toda a capa do fio e com ajuda de um alicate fez se as dobraduras no condutor 

dessa forma ficaram montada a base e colada. Inserindo os pedaços da capa do 

condutor nos locais definidos do arame e feito os encaixes destes para garantir que 

cada parte do fio não deslize e funcione devidamente como projetado.  

Acoplando a hélice na base com cola quente, também foi fixada a bobina 

alinhando sempre ao eixo, inserindo o eixo na bobina deixando a metade para fora 

e fazemos a conexão com haste. Depois, colocada na lateral da base uma tira de 

alumínio para que ela encoste no fio quando a hélice estiver girando. Na lateral 

contraria da hélice foi soldado um pedaço de fio fazendo assim a conexão com os 

terminais da bobina. 

 

Resultados 

Quando o cobre encosta na chapa de alumínio, liga a bobina, fazendo com 

que ela puxe a haste de metal e a hélice de meia volta. Por inercia da hélice, ela 

continua esse movimento e o ciclo se repete. No escuro é possível observar as 

faíscas causadas por esse contato contínuo. 

Quando a solenoide é ligada, ela atrai o pistão pra dentro dela, isso acontece 

porque a solenoide no momento em que a corrente percorre ela, ela se transforma 

num eletroímã e tem um campo magnético que atrai os metais ferromagnéticos que 

foram utilizados para a construção do pistão. 

O percurso do pistão está mais relacionado ao tamanho do solenoide do que 

o tamanho do pistão, depende do tamanho do solenoide pra saber o tanto que o 

pistão vai andar dentro dela. 
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Ao segurar a lâmina de alumínio (que seria a chave comutadora para ligar e 

desligar a bobina) da bobina, ela funcionava como controladora de velocidade do 

motor, fazendo o giro mais rápido ou mais devagar de acordo com a distância entre 

elas  

Utilizando um multímetro para medir a corrente continua, foi encontrado 

25,95 mA, com carga, esse motor girante é 112,8 mA. Para descobrir a potência, 

foi multiplicado esse valor por 12 v da fonte. Dando uma potência total de 1353,6 

w. 

A eficiência e o consumo elétrico do motor eletromagnético estão conectados 

para gerar (torque e rotação) trabalho mecânico. A fonte é alimenta por 12 v para 

calcular a eficiência basta dividir por 5. A fórmula fica assim: 12/5= 2,4%. 

 

Conclusão 

O princípio de funcionamento desse motor, é um dos mais básicos que tem 

e mais utilizado hoje em dia. Bem parecido com motores a combustão, a única 

diferença é que nesse o pistão é um solenoide e no outro a combustão é um pistão 

que funciona a partir da explosão do combustível. 

O motor em questão nesse projeto apresentou resultados satisfatórios, uma 

vez que foi utilizado como parâmetro a regulagem da velocidade para que pudesse 

se adequar a finalidade para qual foi desenvolvido. Tornando-se assim possível a 

utilização em motores automotivos, ao invés de combustíveis. 

Podem ser utilizados numa grande quantidade de aplicações na indústria, 

em eletrodomésticos de todos os tipos, em eletrônica embarcada (automotiva, 

aeronáutica e náutica) além de muitos outros campos em que a eletrônica esteja 

presente. O solenoide é um dos mais importantes de todos os dispositivos 

eletromecânicos conhecidos. 
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Resumo 
Este motor baseia-se no movimento de um virabrequim constituído por dois ímãs 
permanentes montados sobre um pistão centralizado no solenoide. Colocado no 
interior do campo magnético gerado pela bobina, a força irá fazer um processo de 
retração da biela assim que o material ferromagnético estiver no centro do 
solenóide. E para acionamento da energização assim que o eixo gira uma manivela 
acionar os interruptores fazendo com que as bobinas intercalam o acionamento. 
Palavras-chave: Bobina. Eletromagnético. Motores. Pistão. Solenoide. 
 

Introdução 

Motor eletromagnético refere-se a equipamento utilizado na aplicação de 

motores sem a necessidade do uso de combustível para a queima. A presente 

patente, de natureza Modelo de Utilidade, tem como objeto um dispositivo 

confeccionado com peças em material de aço, alumínio, plásticos ou similares, 

desde que preencha a qualidade para o desempenho (Escavador, 2019). 

 Os motores solenoides são bastantes utilizados em indústrias, em casas, 

está presentes nos eletrodomésticos e na eletrônica (automotiva, aeronáutica e 

náutica). Solenoide, que é basicamente a bobina com fio no formato espiral como 

eletroímã, trata-se de um instrumento que consegue transformar a energia elétrica 

em mecânica, é constituído por bobinas onde são enroladas fios finos de cobre 

produzindo um campo eletromagnético quando a corrente elétrica passa pelo 

núcleo (Ilumisul, 2019). 

É importante ter um fluxo de corrente definitivo, visto que o campo pode ser 

perdido, quando a corrente é cortada, fazendo com que a válvula volte para posição 

inicial. A intensidade da bobina depende do número de espiras da bobina, 
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intensidade da corrente, existência ou não de um núcleo no seu interior dentre 

outros fatores (Ilumisul, 2019). 

É importante também conhecer o conceito de campo eletromagnético, em 

física, definimos o campo magnético de forma bem análoga ao que estudamos a 

respeito do campo elétrico e gravitacional. Nesses dois casos definimos um campo 

gravitacional ou um campo elétrico como sendo a modificação no espaço em 

função da presença de massa ou de cargas elétricas. Portanto, analogamente, 

definimos o campo gravitacional como sendo a região do espaço onde um ímã, seja 

ele em forma de barra ou de ferradura, manifesta sua ação. O campo magnético é 

representado por um vetor chamado de vetor indução magnética (SILVA, 2019). 

Para o campo magnético uniforme no interior do solenoide teremos um vetor 

indução em qualquer ponto interno do solenoide, portanto, como se trata de um 

vetor, ele terá intensidade, direção e sentido. O módulo, isto é, a intensidade do 

campo magnético no interior de um solenoide é obtida através da seguinte 

equação:  

𝐵 = 𝜇 .
𝑁

𝐿
 . 𝑖  

 

Onde: μ é a permeabilidade magnética do meio no interior do solenoide e N/L 

representa o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.  

A direção do vetor indução magnética é retilínea e paralela ao eixo do solenoide.  

O sentido é obtido através da regra da mão direita.  

Como existe um campo magnético no interior do solenoide, podemos dizer que as 

extremidades de um solenoide são seus polos (SILVA, 2019). 

 

Metodologia 

Para iniciarmos a construção do motor eletromagnético, foi necessário 

adquirir alguns materiais, mostrados na Tab.1, que foram de extrema importância 

para a execução do motor solenoide. 

 

Tabela 1: Materiais Utilizados no Motor 
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Fonte: Própria (2019) 

 

Foi mostrado em sala de aula um vídeo que serviu de base para a construção 

do motor. Para que pudesse ser mais objetivo foi escolhido um modelo de motor 

com dois cilindros, cuja sua montagem foi realizada em etapas. 

Na primeira etapa foi realizado o dimensionamento da estrutura, que será de 

madeira, esta é composta por 2 partes, a base do projeto e o mancal que é onde o 

virabrequim ficará. A madeira que será usada como base é de 13x33cm e o mancal 

é 10x15cm. Em seguida foi parafusado essas duas estruturas. 

Na segunda etapa foi realizada a fabricação do solenóide: que nesse projeto 

é composto por 2 seringas de 5mm de largura e 5cm de cumprimento; 5,4 m de fio 

de cobre esmaltado de 21mm. O fio de cobre tem uma resistência baixa, então 

quanto maior o número de espiras maior será o campo gerado neles. Para fixação 

das duas solenoides uma madeira de 3,5x11cm com dois furos de 5mm, onde as 

seringas irão se encaixar perfeitamente. 

Após isso fomos para terceira etapa do projeto é a construção do 

virabrequim, feito com um fio de alumínio liso de 15cm de comprimento, onde para 

realizar as dobradiças utilizando um alicate, Fig.1. 

 

Figura 1: Eixo do Motor 
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Fonte: Própria (2019) 

 

A Quarta etapa foi a construção da biela, feito com um material não condutor, 

usando canos de pvc de 3mm, cada biela é composto por 2 canos de 3cm cujo no 

meio é fixado por parafuso, e na ponta foi colado 1 imã de neodímio que vai dentro 

da solenóide e na outra é fixado no virabrequim. 

Quinta e última parte é a montagem do circuito para o acionamento de cada 

solenóide como pode ser visto na Fig.2. 

 

Figura 2: Circuito do motor 

  

Fonte: Própria (2019) 

 

No momento 1 em que uma parte está embaixo, a bobina 1 é acionada 

enquanto a bobina 2 é desativada, e no momento 2 a bobina 2 é acionada e a 

bobina 1 é desativada. A quantidade de tensão irá determinar a velocidade com 

que esse movimento se repetirá. E para que haja esse acionamento, na parte de 

fora do virabrequim foram colocados 2 interruptores tipo switch onde cada giro do 

eixo é acionado cada bobina. Para o projeto foi utilizado uma fonte de 20V 3ª 

corrente contínua. 

 

Resultados 

Este estudo e desenvolvimento propõe substituir o motor de combustão 

interna, utilizado em automóveis, por um sistema que utiliza o princípio de 

eletromagnetismo através de uma solenóide. Desenvolveu-se assim, um motor 
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bicilindro, que na prática demonstra o funcionamento do campo magnético em torno 

da bobina. Esse dispositivo atua como um eletroímã. 

O campo eletromagnético do solenóide quando energizado possui um pólo 

norte e um pólo sul, atraindo ou repelindo materiais sensíveis aos ímãs, sendo que 

a intensidade deste campo depende de diversos fatores como o número de espiras 

da bobina, a intensidade de corrente que passa pelo condutor e o comprimento do 

circuito magnético.  

Em comparação com os motores de combustão interna, o sistema 

desenvolvido apresenta muitas reduções de componentes que provocam atritos, 

perdas e aquecimentos e que causam assim redução de rendimento do sistema de 

conversão de energia. Utilizou-se uma fonte de energia elétrica de 20 Volts de 

corrente contínua. 

 

Conclusão 

 Comprovou-se a possibilidade de substituir o sistema atual de motores 

veiculares a combustão interna por um sistema mais eficaz, silencioso, não 

poluente e baixo gasto de energia. Está sendo estudado melhorias para este 

sistema, buscando maior eficiência, com mais pistões e um controle de comando e 

de velocidade eletrônico, assim reduzindo as perdas por atrito e calor causadas 

pelo contato metálico e aquecimento da bobina, aumentando assim o rendimento 

do projeto e a potência do motor. 

      Como toda montagem desse tipo, são muitas as possibilidades de alterações e 

uso de material alternativo, cuja eficiência, quase sempre, só pode ser verificada 

na prática. 
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Power Bike 

 

Arthur Costa Cassimiro278 
Brenner Venâncio Dias¹ 

Flavio Dalla Corte Junior¹ 
Pedro Jose Meneses Neto¹ 

Weiner Fernandes Carvalho¹ 
João Carlos Sarri Junior279 

   
RESUMO 

A base do projeto e construído é uma velha bicicleta. A mesma foi adaptada com a 
instalação de um conversor capaz de transformar os 12V em corrente contínua da 
bateria em uma tensão de 127V ou 220V em corrente alternada; A ideia, busca 
ajudar a resolver problemas comuns na nova geração do Brasil, que são o aumento 
da obesidade e a um desavio de se gerar energia limpa e renovável. O grande 
potencial desse projeto e que pode ser instalado facilmente e o que tem grande 
potencial de geração limpa, sendo capaz de reduzir a conta de energia elétrica de 
uma casa com pouco tempo de pelada por dia. 
Palavras Chave: Tecnologia, Geração, Bike, Alternador de geração. 

 

Introdução 

 

Os avanços no ramo da eletrônica são visíveis no dia-a-dia, surgindo 

aparelhos cada vez menores e mais poderosos que levamos conosco para todos 

os lugares, no entanto as baterias utilizadas nesses dispositivos vêm encontrando 

uma barreira na evolução, sendo um grande desafio para cientistas desenvolverem 

baterias que não deixem o usuário na mão, possibilitando uma autonomia de 

algumas horas. E com cada vez mais aparelhos precisando ser recarregados se 

tem um aumento do consumo de energia elétrica, e pensando nesse consumo cuja 

tendência e crescer, fontes e formas de se gerar eletricidade podem ser 

adicionadas ao dia-a-dia para se recarregar esses gadgets sem um custo extra na 

conta ou impactos no meio ambiente. 

                                                           
278 Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário do Tocantins – Email: 
arthur.cassimiro@catolica-to.edu.br; brenner.dias@a.catolica-to.edu.br; flavio.junior@a.catolica-to.edu.br; 
weiner.carvalho@a.catolica-to.edu.br; pedro.menezes@a.catolica-to.edu.br 
279 Professor do curso de engenharia Elétrica do Centro Universitário do Tocantins – Email 
joao.junior@catolica-to.edu.br 

 

mailto:arthur.cassimiro@catolica-to.edu.br
mailto:brenner.dias@a.catolica-to.edu.br
mailto:flavio.junior@a.catolica-to.edu.br
mailto:weiner.carvalho@a.catolica-to.edu.br
mailto:pedro.menezes@a.catolica-to.edu.br
mailto:joao.junior@catolica-to.edu.br


 

 

7
4
9

 

As opções de itens de que consome eletricidade só aumenta e ao mesmo 

tempo cresce a necessidade de incluir a disponibilidade de energia no sistema. As 

novidades estão aí diversos tipos e aparelhos lançados no mercado a cada 

momento, e enfim o excesso de equipamentos que está deixando o sistema 

sobrecarregado e ultrapassado, e com essas consequências a busca no aumento 

da diversidade de sistemas de geração como forma de suprir essa nova demanda 

que está surgindo. (SANTOS, ANIELLE, 2012). 

 

Metodologia 

 

A Power Bike é um gerador de energia alternativo, tendo capacidade de 

geração em sua principal maquina elétrica de 12V, tendo dois polos principais: um 

designado por terminal gerador (-) e outro identificado por terminal gerador (+). A 

tensão de saída pode ser alterada de acordo com a necessidade de sua utilização, 

podendo ser amplificada para um sistema de energia alternada com tensão de 

220V, ou rebaixada para um sistema de corrente continua de 5V que e utilizado 

para recarregar grande parte de aparelhos portáteis da atualidade. 

O alternador e um componente do sistema elétrico do automóvel é ativado 

por uma correia ligada ao motor, assim ele gera corrente alternada que é 

transformada em corrente contínua. Essa energia gerada pelo alternador é para 

carregar a bateria e alimentar o sistema elétrico com o motor em funcionamento. 

No nosso sistema não temos um motor a combustão, mas um sistema de polias 

que está conectado ao alternador para realizar o trabalho.  

Para se gerar energia elétrica alternador funciona de acordo com o 

fenômeno da Indução eletromagnética, ele aproveita o mesmo princípio físico 

básico, onde a corrente elétrica flui através do rotor criando um campo magnético 

que induz a movimentação dos elétrons nas bobinas do estator, que resultará em 

corrente alternada (HALLIDAY, 2008). 

 

 

Resultado e Discussão  
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Nosso gerador é constituído por uma etapa que converte a energia mecânica 

em energia elétrica por meio de uma máquina elétrica, uma que controla carga que 

é fornecida durante a geração, e uma saída de tensão. Na etapa do circuito 

controlador de carga, a tensão do gerador é convertida para um valor mais 

conveniente.  

Alternador o instrumento que transforma energia mecânica em energia 

elétrica. É utilizado em diversas áreas, desde geradores de energia portáteis, em 

automóveis e até nas usinas hidrelétricas. Ele faz o uso de uma bateria conectada 

em seu sistema, na qual e utilizada para gerar um fluxo magnético no qual com a 

oscilação gerada com o movimento vai se transformar em energia elétrica. 

 Quando se pedala e possível ter uma velocidade angular criada a partir da 

rotação do eixo do pedal. A roda traseira possui um câmbio traseiro que é 

conectado por uma corrente ao pedal, e a roda traseira e transfere a energia 

cinética gerada pelo movimento ao alternador por meio de uma coreia. E todo esse 

movimento possui uma Velocidade linear gera uma velocidade angular que é 

gerada. O funcionamento de um alternador se dá por indução eletromagnética.  

A corrente elétrica passa pelo rotor e cria um campo magnético, que gera o 

movimento de elétrons no estator que conduz o fluxo magnético, assim gerando a 

corrente alternada, devido a isso a polaridade da corrente se inverte 

constantemente. Depois cada ciclo composto por giros completos os ciclos se 

repetem. Anos atrás muitas bicicletas possuíam um dínamo para acender uma 

pequena lâmpada incandescente que era utilizada como foral.  

O princípio de funcionamento do dínamo e o mesmo de um alternado, tendo 

a diferença que um gera energia continua (dínamo) e o outro a alternada 

(alternador), a capacidade total de geração do sistema pode chegar a valores 

estipulados de 850 watts. 

Esse projeto, toda energia, energia que é aproveitada instantaneamente, 

más também pode ser possível armazená-la em uma bateria. Após ser convertida 

no alternador, a corrente é ligada pelos cabos a uma bateria, que após ser 

carregada, poderá ser utilizada de diversas maneiras uma dessas e utilizar o 

sistema de conversão de um sistema fotovoltaico off-grid.  

Esse sistema de geração pode ser bastante utilizado aqui mesmo no brasil 

em regiões mais remotas e com difícil acesso de distribuição. Em Santa Rita do 
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Sapucaí, em Minas Gerais, presidiários são recompensados com um dia a menos 

de detenção a cada 16 horas pedaladas, em bicicletas que geram energia, 

abastecendo uma bateria. Ela posteriormente será utilizada para a iluminação 

pública de praças da cidade. 

A corrente elétrica passa pelo rotor e cria um campo magnético, que gera o 

movimento de elétrons no estator que conduz o fluxo magnético, assim gerando a 

corrente alternada, devido a isso a polaridade da corrente se inverte 

constantemente. Depois cada ciclo composto por giros completos os ciclos se 

repetem. Anos atrás muitas bicicletas possuíam um dínamo para acender uma 

pequena lâmpada incandescente que era utilizada como foral. O princípio de 

funcionamento do dínamo e o mesmo de um alternado, tendo a diferença que um 

gera energia continua (dínamo) e o outro a alternada (alternador) (LIMA, RICHARD, 

2015). 

 

Considerações Finais 

 

Em época em que o peso e a falta de atividades físicas preocupam muitas 

pessoas no Brasil e no mundo, e tempos em que o uso de aparelhos eletrônicos 

como smartphones, é muito alto uma grande preocupação das pessoas é com a 

carda da bateria dos mesmos. Então um projeto que as pessoas pudessem 

recarregar a bateria de seus smartphones em quanto queimas calorias se faz muito 

importante no cenário mundial. Estima-se que 20 minutos de pedaladas, serão 

gastos em torno de 800 calorias.  
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Projeto Caça Níquel Eletrônico 

 

Igor Gustavo Borges da Silva280 
Lázaro Marques de Oliveira Junior281 

Ricardo Alves Gouveia282 
   

 

Resumo 
 

Este projeto consiste na elaboração de um circuito eletrônico que simule um jogo 
caça níquel. Para isso serão realizadas diversas pesquisas em bibliografias 
especificas para o detalhamento dos componentes e do funcionamento desse 
circuito. Serão utilizadas diversas imagens e os data sheet’s de cada CI para o 
melhor entendimento do funcionamento do circuito. Além disso, o trabalho será 
composto por três partes para facilitar a compreensão do projeto. São elas: O 
gerador de pulso de Clock, O contador de década crescente UP/DOWN e o 
Comparador. Com isso é possível ter uma melhor compreensão acerca de 
conceitos adquiridos em sala de aula e do funcionamento de cada componente 
desse projeto. 
 

Palavras Chave: Circuito Integrado. Circuito Comparador. Contador de Década. 
Gerador de Clock.  
 
 

Introdução 

 

Caça-níquel ou slot machine (ou máquina de moedas) é máquina de jogo 

que funciona por meio da introdução de moedas e que paga um prêmio, igualmente 

em moedas ou com a emissão de um voucher (bilhete de pagamento), a quem 

acertar as combinações previstas. Foram inventados em 1895 por Charles Fey. 

Atualmente existem diversos jogos online e aplicativos de smartphones com 

caça-níqueis bem interativos e divertidos. 

Nesse projeto será desenvolvido um projeto de um caça-níquel cujo objetivo é criar 

um circuito divertido para entretenimento pessoal jogado por apenas uma pessoa. 
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As figuras 1 e 2 ilustram o circuito do projeto detalhando cada parte que 

compõem o circuito. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

O objetivo do projeto caça-níquel consiste na elaboração de um circuito 

destinado a executar um jogo em que três valores aleatórios variam no tempo e, 

quando pausado pelo jogador, mostra os resultados em uma saída com três diodos 

Figura 1 – Esquema do Circuito Caça-Níquel 

Figura 2 – Simulação do Circuito Caça-Níquel 

Fonte: Eletrônica LED. 

Fonte: Eletrônica LED. 
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emissores de luz. O jogador “vence” quando os três diodos acendem 

simultaneamente, indicando que os três valores são iguais. 

O controle desses valores será feito pelo circuito comparador, que irá 

comparar os três valores que variam com valores pré-definidos no mesmo, 

indicando se os valores são iguais ou diferentes e enviando os resultados para os 

diodos emissores de luz. 

 

Metodologia 

 

O método para realização da pesquisa desse projeto é o bibliográfico, onde 

foram levantados todos os conceitos, valores, e as formas de montagem do circuito. 

Inicialmente realizou-se um levantamento de todos os componentes 

necessários para a montagem do circuito e posteriormente feita a aquisição dos 

mesmos. Depois, partiu-se para os estudos e simulações em plataformas próprias 

para averiguação dos parâmetros necessários ao perfeito funcionamento do 

circuito. Por fim realizou-se a montagem do protótipo e fez-se os testes para 

comprovar seu correto funcionamento. 

 
Resultados e discursões 

 

Funcionamento do gerador de clock no circuito 

 

De modo geral, o clock é um sinal usado para coordenar as ações de um 

circuito eletrônico. Um pulso de clock oscila entre os estados alto e baixo, o que 

gera uma onda quadrada. Circuitos que usam esse sinal para sincronização podem 

se tornar ativos no ápice, na queda ou em ambos os momentos do pulso de clock. 

No caso do circuito do caça-níquel, quando a tensão no capacitar chega à 

tensão de referência superior, a tensão de saída vai para o nível lógico baixo, 

fazendo com que o capacitor descarregue através do resistor, enquanto que 

quando a tensão no capacitor chega à tensão de referência inferior, a tensão de 

saída se eleva para nível alto, completando dessa forma um ciclo de clock, 

conforme a figura 3. 

A frequência de oscilação de clock depende da constante de tempo RC, 

como mostrado na tabela da figura 4. 
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Contador de década 

 

A contagem dos números é feita pelo CI 74LS192, que se trata de um 

contador de década. O contador recebe o sinal de clock que determina a velocidade 

da contagem, e então inicia sua contagem de 0000 a 1001 e depois reinicia. 

Esse sinal de contagem sai do CI 74LS194 e é enviado para o CI 74LS85, 

que se trata de um comparador. 

O circuito possui três contadores de década. Cada contador gerará um sinal 

que representa uma casa decimal; uma das unidades, uma das dezenas e uma das 

centenas. 

A velocidade de contagem entre os três CI’s depende da velocidade do clock, 

e os CI’s possuem a entrada de clock ligadas em cascata (figura 5), o que permite 

que a velocidade de um seja menor do que a velocidade do outro de uma maneira 

proporcional. 

 
 
 

Figura 4 – Tabela com especificações 

da constante RC para alguns CI’s. 

Figura 5 – Contadores de década montados em cascata. 

Figura 3 – Circuito do Gerador de 

Clock e Forma de Onda. 

Fonte: Apostila de 
Eletrônica Digital IIa: Notas 
de estudo de Eletrônica. 
Universidade Gama Filho 
(UGF) 

 

Fonte: Apostila de 
Eletrônica Digital IIa: Notas 
de estudo de Eletrônica. 
Universidade Gama Filho 
(UGF) 
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Circuito comparador 

 

O circuito integrado 74LS85 é um comparador de dois valores binários de 4 

bits. Ele é responsável por comparar os sinais enviados do contador, com valores 

fixos. Fazendo essa comparação no circuito, o CI mostra se o valor do contador é 

maior, menor ou igual ao valor fixo pré-estabelecido. 

É necessário posicionar os diodos emissores de luz em saídas iguais nos 

comparadores, pois, deseja-se que os mesmos só acendam quando os valores 

gerados nos contadores e os valores fixos forem iguais. 

 

Considerações Finais 

 

Levando em consideração todos os aspectos observados durante a 

realização desse estudo, é possível adquirir diversos conhecimentos tanto das 

pesquisas bibliográficas realizadas quando dos estudos em sala de aula. 

O estudo foi de suma importância também para a percepção acerca do 

funcionamento dos componentes envolvidos no projeto, sendo possível a 

observação da maneira que cada um atua individualmente e em conjunto para o 

perfeito funcionamento do circuito. 
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Projeto Circuitos Logico - Carro Inteligente: Projeto Smart Key 

 

Arthur Costa Cassimiro283 

Antônio Filho Figueiredo Lima1 

João Mario Rodrigues Carvalho1 

Johan Rodrigues1 

 Valdy Barbosa Junnyor1 

Lázaro Marques de Oliveira284  

 

RESUMO 

Este trabalho busca apresentar um novo conceito com meios de utilização para os 
carros que não se encontram na “atualidade”, buscando um melhor aproveitamento 
e redução de gasto por parte dos clientes de carros novos e seminovos, que não 
contém um aparato tecnológico de ponta. Por meio desse objetivo, propõe-se a 
aplicação de funções que aprimoram o veículo para melhor conforto e com custo 
muito reduzido, tais alterações serão aplicadas com auxílio de sensores 
controlados por arduino, com programações equivalentes para oferecer serviço já 
existente em veículos de maior agregação tecnológica, procura-se obter nova 
parcela do mercado para este novo conceito, ou seja, queremos através de 
tecnologias mais baratas dar as mesmas funções para veículos que não possuem 
tais aplicações, como por exemplo a chave presencial que dispensa uma chave 
para abrir o carro ou liga-lo. O projeto se baseou na plataforma Arduino com o 
conjunto de sensor baseado em NFC (Near Field Communication), como 
programação inicial se baseou em um acesso pessoal comum por cartões de 
acesso ou Tag’s, e se analizou a viabilidade da implementação do sistema de 
segurança em veículos como carro e motos; tendo como resultado uma chave sem 
fio e que possa ser programável, permitindo ter vários usuárias cadastrados ou 
exclusivamente um único usuário. 
Palavras Chave: Smart key. Chave inteligente. Arduino. 

 

Introdução 

 

 Em geral o estudo das instalações de novas funções para veículos tem-se 

constantemente tendo mais visibilidade, juntamente com isso, o desenvolvimento 

de novos aparelhos e acessórios. Acessórios que ampliam as funções já existente 

nos veículos e dando muitas vezes funções que só se encontram em carros de luxo 
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onde muitas vezes por terem melhores acessórios tecnológicos tem seu valor muito 

superior. As vezes o valor do veículo se dá em 20% a mais no mesmo modelo 

apenas por questão de funções a mais. Em busca do equilíbrio dessa ponte, 

visamos reduzir, de forma que compense para as pessoas, possuir o veículo com 

valor mais baixo e fazendo os aprimoramentos após a compra do mesmo. 

Possibilitando a redução de gasto sem deixar o conforto e funções de ponta que 

facilita o dia-a-dia de lado. Atualmente encontramos com certa facilidade matérias 

para tal aplicação proposta nesse trabalho, como placas programáveis, o arduino, 

sensores como o RFID, que é o sensor de identificação por rádio frequência, sensor 

que possibilita a não necessidade de uma chave comum, como vemos em veículos 

mais sofisticados, que abrem a porta com somente a presença do motorista que 

possui o cartão com a chave de acesso e liberação que comunica com o sensor. 

Com essa visão damos desenvolvimento em nosso projeto. Este trabalho tem como 

objetivo aplicar em veículos que não possuem tecnologias, as mesmas funções dos 

que tem, só que com menor custo benefício. E ainda, dar a pessoas que tem 

veículos comuns a possibilidade de ter aplicações de veículos mais luxuosos, além 

da redução de gastos nas aplicações de acessórios e funções nos veículos. 

(MURTA GUSTAVO, 2016). 

 

Metodologia 

 

 O método para realização da pesquisa desse projeto é o bibliográfico e 

prático, a aplicação mais conhecida do NFC é no sistema de pagamentos, onde o 

usuário pode aproximar o smartphone da máquina de cartões (aquelas que também 

possuem NFC) e realizar um pagamento sem tirar o cartão do bolso.  

 Entretanto, podemos pensar em outras aplicações para o NFC, como o 

tradicional controle de acesso de funcionários, utilização em automação residencial 

(uma tag RFID para cada pessoa da casa, com suas preferências de luz, som, ar 

condicionado, etc) ou publicidade (utilizar o seu smartphone para receber 

informações personalizadas dos produtos, descontos, etc). 

 O módulo PN532 NFC RFID que estou utilizando é da Elechouse (V3), e é 

um módulo bem prático pois funciona com as interfaces I2C, SPI ou HSU (High 

Speed UART), adaptando-se à maioria dos projetos 
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 Como mencionamos anteriormente, o módulo PN532 aceita a utilização das 

interfaces I2C, HSU e SPI. Na imagem abaixo, podemos ver no lado direito do 

módulo os 8 pinos da interface SPI. 

 As interfaces I2C e HSU compartilham os mesmos pinos, e temos a 

marcação dos pinos I2C na parte superior do módulo (SCL, SDA, VCC e GND), e 

a marcação dos pinos HSU na parte de trás (RX, TX, VCC e GND). 

(ATHOS ELETRONICS, 2017) 

 

 

Resultado e Discussão  

 

 Baseando-me no nos conteúdos disponíveis sobre acesso com RFID, foram 

feitas algumas adaptações para o uso de Etiquetas NFC.  A ideia é construir um 

protótipo simples para ler Tag’s NFC e validá-las. Dependendo da Tag, vamos 

desencadear uma saída digital ou outra. No exemplo, uma chave pode permitir um 

tempo determinado que pode ser pré-programado quando vai se cadastrar os 

usuários, tendo deste modo um maior controle de acesso a veículos com o sistema. 

Sendo bem possível a aplicação na vida real para podemos abrir portas ou algo 

parecido (AYUSO – GONZALO, 2017). 

 

Considerações finais 

 

 Devido a facilidade no desenvolvimento do Projeto Arduino Controle de 

Acesso RFID e possível integra-lo em portas e portões, bastando adapta-lo ao caso 

concreto. As fechaduras podem ser facilmente substituídas, bem como os demais 

módulos apresentados, permitindo infinitas possibilidade de aplicação.  
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Projeto Robótico: Processo de Cura Automatizado do Concreto 
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Resumo  

A pesquisa é direcionada aos estudos de programação, robótica e eletricidade, afim 
de movimentar o grupo para realizar um protótipo que auxilie no processo de cura 
do concreto. Nota-se que o ramo da engenharia civil está em constante 
crescimento, em busca de qualidade, custo, benefício e tempo, levando esses 
fatores em consideração o protótipo tem como finalidade contribuir com cada um 
deles, além de facilitar o trabalho realizado de molhar a laje, no qual o encarregado 
otimize o seu tempo por meio dessa tecnologia. Este estudo visa apresentar a 
utilização do projeto de maneira sustentável buscando atingir o objetivo de 
amenizar o desperdício de água  
Palavras-chaves: Programação. Robótica. Eletricidade. 

 

Introdução  

 

 Diante do atual cenário da engenharia civil, tem se tornado cada vez mais 

necessário ter mais inovações na área. A automação é um processo que agiliza e 

facilita trabalhos cotidianos. Pensando nisso o presente trabalho visa demonstrar 

um sistema de cura, processo de molhagem em uma laje, automatizado sem perda 

da eficiência em relação ao método tradicional utilizado atualmente. 

 Cura é um processo que deve ser feito em lajes após ser colocado concreto 

para fazer a base, para realizá-lo é necessário fazer uma molhagem diária do 
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concreto. No âmbito da construção civil este procedimento é realizado por uma 

pessoa, o que leva tempo e demanda periodicidade a fim de evitar eventuais 

prejuízos. 

 Com o objetivo de evitar a realização inadequada deste procedimento, bem 

como, de substituir o trabalho manual, este estudo visa construir um robô 

controlado via bluetooth que realizaria tal função. O mesmo teria um reservatório 

de água na parte traseira que molharia a laje, de modo o trabalho manual seria 

evitado.  

 Este projeto se mostra relevante para os autores, uma vez que pode sanar 

os problemas acima mencionados. Para a comunidade acadêmica por sua vez, o 

projeto pode ser usado como fonte de pesquisa em novas análises, contribuindo 

para um bom desenvolvimento do processo de aprendizagem. 

Por fim, para a sociedade o estudo se fundamenta na necessidade de melhor 

utilização das tecnologias disponíveis a fim de obter o melhor resultado no processo 

de cura. 

 

Metodologia  

 

 Segundo Nascimento (2012) a metodologia científica é a ciência que 

determina a forma utilizada para obtenção e produção de conhecimento, sendo que 

isto ocorre através de métodos, ferramentas e procedimentos. 

Portanto, para que sejam alcançados os objetivos estabelecidos neste projeto, 

serão aplicados os métodos científicos estabelecidos pela metodologia, que são 

indispensáveis para a construção de conhecimento. 

 A análise dos dados obtidos no presente projeto será realizada através da 

abordagem quali-quantitativa. 

 Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 69), a pesquisa quantitativa 

“considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. 

 Os autores afirmam ainda que na pesquisa qualitativa por sua vez, “há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

número” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.70). 
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 Dessa forma, uma pesquisa quali-quantitativa é mista, pois preocupa-se 

analisar o objeto classificando tanto em números com em características subjetivas. 

 

Resultados e Discussão       

 

 No final do projeto concluímos que com o robô em funcionamento facilitará 

o trabalho da realização do processo de cura. Não haverá perda de eficiência, e 

poderá até impulsionar a conclusão desta tarefa.  

 Primeiramente, o robô irá percorrer a laje e molhando ela de maneira 

uniforme, deste modo, não haverá problemas com o fato de a mangueira não 

alcançar determinados locais que deveriam ser umedecidos. Ademais, será evitado 

que haja um desperdício de água jogada em lugares desnecessários. Tal fato 

acarreta na diminuição dos gastos de água e no risco de encharcamento de certas 

áreas, que poderiam causar uma danificação do concreto.  

 De mais a mais, o operário não precisará ficar um período de tempo em pé, 

já que sentado em uma cadeira poderá manusear o robô para terminar o serviço.  

 

Figura 1 – Protótipo inicial do projeto 

 

Fonte: Próprio acervo 

 

 

Considerações finais  

  

 Durante a realização de trabalho de campo, assumimos o desafio de buscar 

o envolvimento da construção civil com a tecnologia e inovação. Ficou evidente no 

decorrer das diversas fases do trabalho a consistência de um dos atuais sistemas 

de programação utilizado, bluetooth, em busca de facilidade e praticidade para o 
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profissional da construção civil que vai realizar a atividade. Além do mais, a área 

programática é de fácil manuseio e entendimento, para que assim não surgem 

futuros problemas em questão. 

 O desenvolvimento do projeto de robótica não deixou de destacar a 

sustentabilidade no requisito econômico da água, em que os gastos diminuem 

devido a quantidade de água que é manipulada pelo reservatório. 

Assim, o objetivo do trabalho é de melhorar o desempenho das atividades no 

processo de curetagem do concreto viabilizado tecnologia e sustentabilidade. 
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Proposta De Otimização Da Produtividade De Uma Serigrafia Por 

Meio Da Adequação Do Layout E Utilização Dos Princípios Da 

Manufatura Enxuta 

 

Danielle Maria Santos Oliveira286 
Maurício Araujo Castilho287 

 

Resumo 

O avanço tecnológico tem feito com que as organizações comerciais desenvolvam 
mecanismos que lhes proporcionem a sobrevivência nos mercados cada vez mais 
competitivos. Para tanto, busca-se práticas focadas na solução de demandas 
relacionadas a possíveis desperdícios existentes a partir de ferramentas do Lean 
Manufacturing (Manufatura Enxuta). O objetivo desse trabalho é propor a implantação 
de melhorias a partir de proposta de otimização de layout e do processo produtivo por 
meio da utilização dos princípios do Lean Manufacturing em uma empresa de serigrafia 
na cidade de Palmas/TO, com vistas ao aprimoramento da produtividade e redução no 
tempo de intervenções em equipamentos, baseado em estudo de tempos e 
movimentos. A metodologia foi baseada em estudo de caso, por meio da análise 
exploratória, pesquisa de campo, entrevistas e levantamento bibliográfico pertinente. A 
elaboração da proposta final considerou as análises referentes à fluidez dos produtos 
em produção, a dificuldade de movimentação, aglomeração de máquinas e existência 
de espaço disponível inutilizado na planta. A proposta final de rearranjo de layout 
permitiu a diminuição dos deslocamentos entre os setores, assim como a gestão visual 
auxiliou na organização de materiais e dos fluxos de trabalho, juntamente à eliminação 
e redução de diversos tipos de desperdícios encontrados na empresa. 

Palavras-chave: Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta). Layout. Mapofluxograma. 

 

Introdução 

O avanço tecnológico fez com que as organizações comerciais sentissem a 

necessidade de desenvolver mecanismos que lhes proporcionassem a sobrevivência 

num ambiente altamente competitivo. Em conformidade a essa afirmação, Mesquita e 

Sousa (2014) afirmam que, a fim de se sobressair sobre a concorrência, há um conjunto 

de práticas necessárias para solucionar as demandas relacionadas a possíveis 
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desperdícios a partir de ferramentas do Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta), como 

o desempenho e estudo dos movimentos. Em vários contextos, não tomar decisões 

corretas sobre a forma da disposição do layout, por exemplo, faz com que este acabe 

se tornando um gargalo. Quando mal elaborado, condições básicas dos sistemas de 

produção acabam se tornando uma preocupação, devido aos movimentos e 

disposições do sistema tornarem-se lentos, confusos e complicados. 

Desta forma, a utilização de ferramentas do Lean Manufacturing podem 

influenciar na adoção de métodos para análise e diagnóstico da conjuntura atual e 

formulação de proposta de otimização de layout em uma empresa de serigrafia na 

cidade de Palmas. 

 

Metodologia 

A presente análise utilizou o estudo de caso em uma empresa de serigrafia, a 

fim de propor estudo de otimização de sua produtividade pela adequação do layout e 

utilização dos princípios da manufatura Enxuta. 

Buscou-se a caracterização dos tipos de desperdícios que afetavam a 

produtividade e a fluidez do processo, por meio da análise crítica do fluxo produtivo. 

Neste sentido, questionou-se de que forma a implantação das metodologias da fatura 

Enxuta para aprimoramento do layout poderiam auxiliar na produtividade e na redução 

no tempo de intervenções em equipamentos, e quais as ferramentas necessárias para 

que tal proposta de implementação otimizasse a produção de uma serigrafia na cidade 

de Palmas/TO. 

Assim, aplicou-se os princípios da Manufatura Enxuta como proposta para evitar 

os vários tipos de desperdícios na empresa, buscando-se identificar falhas no processo 

produtivo e perdas oriundas da ineficiência da disposição do layout. Com isso, 

elaborou-se proposta de melhorias no layout a partir da aplicação das ferramentas 

indicadas e as melhorias que as ferramentas aplicadas poderiam proporcionar ao lead 

time, e também utilizando fluxogramas e ferramentas para análise dos dados como 

gráficos elaborados a partir das ferramentas Lucidchart (2019), Bizagi (2018), e 

planilhas de cálculo. 

Para Tubino (2015), a manufatura enxuta é uma estratégia de produção focada 

na diferenciação, que visa melhorar continuamente o sistema produtivo por meio da 

eliminação daquelas atividades que não agregam valor, os desperdícios. Foca reduzir 
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aquilo que Santos, Wysk e Torres (2009), mencionam que desperdício é tudo aquilo 

que não for absolutamente essencial. 

Resultados e Discussão 

O arranjo físico do local conta com setor administrativo, setor de produção 

(confecção e corte), área para impressões serigráficas e um hall de entrada, que 

também é a  loja ao público. O modelo produtivo seguido é o da produção puxada, pois 

fabrica lotes por encomenda, tendo assim seu estoque minimizado. As demandas, em 

sua grande maioria, são para confecção de camisetas, de tamanhos que vão do infantil, 

tamanhos P, M, G e GG. 

As máquinas que compõem a produção se dividem em máquinas de confecção 

e equipamentos serigráficos. A área de confecção possui 9 máquinas de costura, que 

se dividem entre máquina de costura reta, máquina overloque, máquina interloque e 

máquina galoneira. A área ainda possui uma mesa para corte, utilizando nesta parte 

uma máquina de corte de lâmina vertical, onde são realizadas as etapas de enfesto 

(extensão do tecido em camadas ou folhas), risco (marcação dos moldes no tecido para 

o corte) e decote. As máquinas e equipamentos serigráficos são: estufa de secagem; 

impressora de fotolito, mesa de impressão (bancada) e mesa térmica celular.  

Utilizou-se o mapofluxograma do processo pela importância de a representar por 

meio de linhas a movimentação e o deslocamento no processo (CORREIA et al, 2002). 

A grande vantagem do mapofluxograma é a possibilidade de visualização das 

atividades através dos centros de processamento atreladas ao layout da área, 

representando a sequência do fluxo e a trajetória do processo.  Tosta, Oliveira e Souza 

(2009) afirmam que o fluxo de processos inserido como linhas gráficas sobre o arranjo 

físico da instalação apoiam as decisões sobre qual atividade está sendo executada em 

cada um dos sentidos dos deslocamentos indicados anteriormente. 

As etapas do processo possuem uma relação de dependência entre si. A 

confecção segue com o processo até certo ponto, pois fica dependente da finalização 

das artes serigráficas para prosseguir com os acabamentos das camisetas. O processo 

de  confecção é uma sequência operacional que se inicia no planejamento da coleção 

e desenvolvimento do produto, passando por toda a produção até a expedição 

(BIERMANN, M. 2007). No caso analisado, o início do processo pode ser entendido 
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como o recebimento da demanda do cliente, com a definição de modelo, cores e arte, 

o que inclui o pagamento de “sinal”, e então a compra de matérias primas.  

Com a chegada do tecido, a operação se inicia com o enfesto do tecido, onde é 

realizada a extensão do tecido em camadas ou folhas na mesa de corte, onde é feito o 

risco da marcação dos moldes dos para o corte e em seguida são feitos os decotes. 

Inicia-se a costura das peças de forma a deixá-las semiacabadas, para que a impressão 

possa ser iniciada e posteriormente volte para acabamento. As peças semiacabadas 

são enviadas para o processo serigráfico.  Nesta fase, com as impressões serigráficas 

são estampadas, e as peças retornam para a confecção podendo ser finalizadas, 

dobradas e embaladas,  

Após a caracterização do processo, aplicou-se ferramentas pertencentes aos 

princípios da manufatura enxuta, como fluxograma de processo, mapofluxograma 

gráfico de fluxo de processo, buscou-se pela identificação dos principais tipos de 

desperdícios aplicando-se ferramentas, visando a proposta de melhoria e rearranjo do 

layout, onde também observou-se considerável formação de estoques intermediários 

entre as etapas que envolvem a costura inicial e final. A realização do mapeamento de 

fluxo de valor e o fluxograma de processo mostraram diversas oportunidades de 

melhorias no sistema de produção da empresa, que puderam focar a redução dos 

principais desperdícios que não acrescentam valor ao produto, conforme afirma Tubino 

(2015).  

Para elaboração da proposta, foram levados em conta a fluidez dos produtos em 

produção, dificuldade de movimentação, aglomeração de máquinas e existência de 

espaço disponível inutilizado na planta. Como não existe grande variedade de produtos, 

procurou-se criar um fluxo que tivesse andamento facilitado das famílias de processos, 

fazendo uma separação mais clara entre eles e com uma divisão mínima entre os 

setores, organizando de acordo com a disponibilidade de espaço e similaridade dos 

processos. 

A figura 1 representa a planta e o layout atual da empresa com a sequência do 

processo, e também apresenta o layout proposto, e seus devidos mapofluxogramas. 
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Figura 1: Planta da empresa, com layout e mapofluxogorama atual e o proposto. 

      

A ferramenta Gráfico de Fluxo de Processo contribui para a otimização de 

processos e elucida a sequência de atividades, permitindo a fácil identificação de 

gargalos, por meio do uso de diagrama que contenha os elementos básicos dos 

processos, fluxos e áreas de armazenagem, como reforçam Jabobs e Chase (2012). 

Por meio do Gráfico de Fluxo de Processo obteve-se a comparação entre o tempo e a 

distância de para a finalização de um lote de produção a confecção e serigrafia das 

camisetas, após o recebimento dos tecidos. O layout   inicial apontava para um total 

percorrido de 84 metros, e duração total de 15 horas e 25 minutos. Com a nova 

configuração, a distância percorrida passou para 66,5 metros, e o tempo de produção 

para 14 horas e 35 minutos.  

 

Conclusão 

 Os principais ganhos observados foram em relação à diminuição dos 

deslocamentos entre os setores a partir do rearranjo de layout (redução de 21%), 

redução do tempo de produção em 6,5%, e confirmação da eficácia das ferramentas 
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citadas. A gestão visual auxiliou a organização e ao kaizen dos fluxos de trabalhos 

juntamente à eliminação dos tipos de desperdícios encontrados na empresa. Foi 

possível observar a indicação do mapeamento de fluxo de valor como ferramenta 

relevante para a realização da produção com menos desperdícios. Assim, a proposta 

do trabalho focou resultados para que a empresa obtenha melhorias de processo e 

adquira vantagens perante aos concorrentes, tornando-se cada vez mais competitiva, 

em um mercado cada vez mais exigente. 
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Proposta De Solução De Gerenciamento De Redes De Baixo 

Custo 

 

Felipe Ribeiro da Silva Tavares288 

Mailson Santos de Oliveira289 
 

Resumo  

O objetivo deste estudo foi identificar uma solução de baixo custo para 
gerenciamento de redes nas empresas. Para atingir esse objetivo os softwares 
considerados potenciais para a solução foram testados durante um período de 
tempo no dia a dia de uma empresa do ramo de software house, com o intuito de 
obter os dados em tempo real. A referida pesquisa é de cunho exploratório e com 
uma abordagem de obtenção de dados qualitativos. O resultado obtido em relação 
ao questionamento é que os softwares pfSense, Grafana e Zabbix agrupados 
formam a tecnologia com a solução esperada na proposta, contendo um firewall 
completo e gratuito, coleta de informações da rede e servidores e uma parte visual 
para apresentação de relatórios.  

Palavras-Chave: Segurança de rede. Gerenciamento de redes. pfSense, 

solução. 

 

Introdução 

Atualmente é notável a dificuldade que as empresas têm quando o assunto 

é segurança. Mais especificamente a segurança de rede em seus ambientes 

corporativos. Na grande maioria das vezes a área de redes é uma área 

negligenciada por parte das empresas. O setor é o que quase não recebe 

investimentos e normalmente segue-se o conceito, que se está funcionando então 

está tudo bem. Infelizmente somente quando acontece algo grave, é que as 

empresas passam a olhar para o setor com outros olhos.  

Concentrando-se apenas na área de redes, segurança e com base nesses 

fatores citados acima é que esta proposta se apoia. O grande motivo das empresas 
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não olharem para a segurança e o gerenciamento da rede, se deve a pouca 

informação e a falta de soluções de baixo custo. 

Dessa forma a ideia da proposta é fornecer uma solução simples, que 

resolva os problemas da empresa. Levando em consideração alguns fatores 

importantes como segurança na rede, controle de acesso, balanceamento de 

carga, failover e monitoramento dos dispositivos de rede e servidores. Com isso o 

principal diferencial será o custo para a empresa na sua implementação. 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento da proposta de solução de redes de baixo custo, foi 

realizada uma pesquisa exploratória, a fim de reunir as melhores soluções na 

gestão e segurança da rede, mantendo sempre o foco no baixo custo, na eficiência 

e facilidade de uso das soluções. 

A principal fonte de pesquisa para a formulação desta proposta foi a internet. 

Realizando filtros em sites especializados e conceituados na área de redes. Alguns 

livros técnicos também foram utilizados. 

Com a solução pronta (softwares selecionados durante a pesquisa 

bibliográfica), foi necessário um servidor físico de uma empresa, para que os 

serviços de firewall e monitoramento fossem instalados com o intuito de 

confirmação e verificação dos fatos propostos.  O processo de instalação da 

solução contou com alguns scripts de automatização. Dessa forma o processo de 

implantação foi o mais rápido possível reduzindo assim eventuais falhas. A solução 

conta ainda com uma documentação dos processos realizados, para que sejam 

seguidos durante a implementação da solução. 

 

Resultados e Discussão 

Foram aplicados na empresa os softwares pfSense, Grafana e Zabbix em 

conjunto. Como o maior diferencial seria o baixo custo aplicou-se o pfSense que é 

um firewall gratuito e possui recursos que na maioria das vezes só são encontrados 

em softwares muito caros. Ele possui fácil manuseio, e também pode ser operado 
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remotamente. Além de ser um software robusto ele funciona bem mesmo com 

muitos computadores sem prejudicar seu desempenho. É possível ter várias sub-

redes para cada setor da sua empresa; separado em áreas como Vendas, 

Contabilidade, Marketing, Recursos Humanos, financeiro entre outros. 

Sobre o Zabbix ele possui a funcionalidade de gerar gráficos e telas, mas 

para um resultado mais elaborado utilizou-se uma interação com o Grafana que 

apresentou uma visualização com flexibilidade de gráficos e outras funcionalidades 

que não são possíveis utilizando apenas o Zabbix. Dessa forma, o Zabbix fazia a 

coleta de dados e em conexão com ele o Grafana apresentava os painéis com 

diversas possibilidades. Graficos com diversidade de cores e possibilidades de 

alteração de visualizações, possibilidade de visualização de um único dado isolado 

ou de uma tabela com criação de colunas conforme a necessidade do usuário. Além 

disso, o Zabbix possui um interessante sistema de monitoramento com alertas que 

podem ser configurados via sms ou email, por exemplo, e que também podem ser 

visualizados nos gráficos em tempo real. 

As imagens que seguem abaixo são telas dos 3 softwares em pleno 

funcionamento na empresa aplicada em questão. 

Imagem 1: pfSense em funcionamento 

 

Fonte: Autor(2019) 

 



 

 

7
7
6

 

Imagem 2: Grafana em funcionamento, integrado ao Zabbix

 

Fonte: Autor(2019) 

 

Imagem 3: Zabbix em funcionamento no dia a dia da empresa.

 

Fonte: Autor(2019) 

 

O produto final resultado da integração dos três softwares foi uma solução 

completa e funcional, personalizada para uma empresa do setor de software house.  

 

Conclusão 

Durante a realização da pesquisa e da fase testes foi possível perceber ainda 

mais a importância do gerenciamento de redes nas empresas, tanto no âmbito da 

segurança quanto para conhecer sua própria rede, e o quanto é mais fácil resolver 

problemas na fase inicial ou mesmo evitar que possíveis falhas aconteçam. A 
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solução apresentada neste trabalho poupa a empresa de gastos desnecessários, 

com um custo apenas para instalação dos softwares de monitoramento. 

 

Referências  

CARTILHA DE SEGURANÇA PARA INTERNET. CERT.br. Disponível em: < 

https://cartilha.cert.br/>. Acesso em: 21 fev. 2019. 

NAKAMURA, Emilio Tissato; GEUS, Paulo Lício de. Segurança de Redes em 

Ambientes Cooperativos: Conceitos básicos de segurança. 1. ed. São Paulo: 

Novatec, 2007. v. 1. 

SEGURANÇA DE REDES EMPRESARIAIS. Cisco. Disponível em: 

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-

security/index.html>. Acesso em: 18 ago. 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7
7
8

 

Residência automatizada com arduino 

  

Thaynara Negre290   
Rafael dos Anjos Rosa291  

Durval Natário Tosta Neto1  
 Josiano Soares da Silva Júnior1  

Sâmia Franco de Almeida1  
Sarah Teles Crispim1 

   
Resumo  

Diante de um cenário de escassez de água, propor alternativas de reuso e 
conservação desse recurso torna-se imprescindível. Com a proposta para 
economizar recursos naturais e financeiros e melhorar a qualidade de vida, 
buscamos um projeto funcional, capaz de atender as necessidades, facilmente 
configurável e com um controlador de custo inferior aos controladores disponíveis 
no mercado, sendo este o arduino. O projeto realizado teve como principal objetivo 
a construção de um protótipo que represente a automatização do sistema de 
aproveitamento de água não potável.  
Palavras-chave: Automatização. Reuso. Arduino.  
  

Introdução  

  

Ao longo de toda a história, o conforto e a segurança dos indivíduos sempre 

foram preocupações persistentes, e evoluíram paralelamente ao desenvolvimento 

tecnológico. O presente trabalho aborda essencialmente o tema da automação 

residencial, visando a sustentabilidade demonstrando um sistema de 

reaproveitamento de água da chuva e um circuito de iluminação sustentável sem 

perda da eficiência, através dos dispositivos e aparelhos fornecidos pela ciência 

eletrônica e informática atual, como a plataforma Arduino. 

Diante de um cenário de escassez, mau uso e desperdício de recursos que 

se agrava cada vez mais e com a existência de rápidas mudanças tecnológicas, 

torna-se evidente a necessidade de desenvolvimento de novos produtos, que 

apresentem custos viáveis e que sejam desenvolvidos sustentavelmente a resposta 

às necessidades humanas. Com isso a tecnologia é uma grande aliada da 
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sustentabilidade, surgindo então várias inovações ligadas diretamente em 

minimizar impactos no meio ambiente. Conti (2000) afirma que o sucesso evolutivo 

dos seres vivos depende da capacidade destes de adaptações aos meios que o 

ambiente lhes oferece, por isso mudanças no ambiente em que vivem para 

adaptação ao meio sustentável, os proporcionam a busca de melhorias constante. 

Visando isto se propõe a elaboração de um consumo residencial consciente 

apoiado ao uso da tecnologia.  

A importância deste projeto é demonstrada pela necessidade de uma 

sensibilização e conscientização em relação ao consumo e o desperdício de água 

e energia. A “sensibilidade ambiental” consiste em uma gestão que não vise apenas 

acabar com a degradação da natureza no meio em que está inserido, é promover 

a utilização de seus recursos de maneira renovável.  

 

Problemática  

   

Nos últimos anos, as pessoas têm procurado levar a automação para seu 

ambiente domiciliar, buscando maior comodidade e redução de custos. Tendo isso 

em vista, foi desenvolvida uma nova área da automação, a domótica. Domótica é 

um processo ou sistema que prioriza a melhoria do estilo de vida (das pessoas), do 

conforto, da segurança e da economia da residência, através de um controle 

centralizado das funções desta, como água, luz, telefone e sistemas de segurança, 

entre outros (ANGEL, 1993 e NUNES, 2002).  

Segundo a UNESCO (2012), é de conhecimento geral que 97,5% da água 

existente está em mares e oceanos e que somente 2,5% é doce. Destes, apenas  

0,3% está disponível. Al Gore apud Ramirez (2011, p.12) alerta que “40% da 

população mundial obtém seu abastecimento de água pelos rios, porém eles estão 

acabando”.  

É cada dia maior a escassez de água em nosso planeta, diante desse 

problema grave, que afeta diretamente todos, é cada vez mais necessário o uso 

consciente da água. Uma das formas de evitar a diminuição acentuada da 

disponibilidade de água potável é fazer o seu reúso ou o aproveitamento da água 

das chuvas. Infelizmente, muitas pessoas até pensam em aderir a algumas dessas 

alternativas, porém não sabem como isso pode ser feito e se esse hábito pode 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/Agua-reuso.htm
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prejudicar a saúde. A água da chuva, por exemplo, possui um grande potencial de 

reúso, mas acaba sendo desperdiçada por muitos.                                                    

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de automação 

residencial com algumas funções básicas baseado na plataforma de prototipagem 

eletrônica Arduino, com a implantação de um sistema de reutilização de água da 

chuva para fins não potáveis e economia de energia.  

Além disso, identificar as potencialidades do Arduino para a automação 

residencial construindo uma maquete que represente uma residência 

automatizada, reaproveitando a água da chuva e aplicar um sistema de iluminação 

de baixo consumo; assim gerando menos impacto ao meio ambiente, 

consequentemente a redução das despesas.  

Como a automatização pode contribuir para economia de água dentro das 

residências?   

  

Metodologia  

   

A casa automatizada é um projeto realizado pelos acadêmicos do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Católica do Tocantins, onde teremos a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que tivemos durante as aulas 

na disciplina de física III. Trabalhando as noções de sustentabilidade, uma das 

maneiras de evitar desperdícios é utilizando o sistema de aproveitamento de água 

da chuva para uso não potável nas edificações e automatização elétrica, que pode 

significar mais de 50% do consumo total. Aproveitando essa água, contribuímos 

com a diminuição da escassez de água, que já atinge várias regiões do país.  

  

Material  

  

1 Arduino uno  

2 Bombas de aquário  

1 Cola de cano  

2 Conectores de cano de 25  

1 Maquete de casa  

1 Metro de cano de 25  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/chuvas-precipitacoes.htm
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6 Leds  

2 Metros de mangueira transparente de nível  

3 Potes de plástico  

1 Protoboard  

1 Relê duplo  

3 Sensores de umidade  

  

Métodos e conceitos  

  

O projeto sugere o reaproveitamento da água da chuva. A chuva cai no 

telhado da casa. E é levada por calhas até o tanque 1, de captação. Com um 

sistema de medição ‘’ Boia- Potenciômetro’’, fazemos o controle da quantidade de 

água em cada tanque. Os tanques têm dois níveis cada. Os níveis são indicados 

com leds:  

Verde- Nível baixo; Vermelho- Nível Alto; São três tanques:  

Tanque 01, para captação da água da chuva; Tanque 02, reservatório - 

armazenar água; Tanque 03, caixa d’água da casa.  

 Se o nível do tanque 01 é atingido, é acionada uma bomba de água que 

abastece o tanque 02, caso ele esteja vazio.  

Se o tanque 03 (caixa da água) não estiver cheio, o tanque 02 o abastece 

com auxílio de uma segunda bomba de água.  

O volume do tanque é aferido com o sistema ''Boia- Potenciômetro'', 

composto com uma bóia ligada ao potenciômetro com uma haste.  

O microcontrolador usado para receber e enviar sinais foi o Arduino Mega.  

Inclusive para acionar os relés que ligavam as bombas d’água;  

Além do sistema Hidráulico, tem a automatização elétrica com leds para 

iluminação da casa, que funcionam conjugados aos sensores LDR, foto sensíveis.  

 Os problemas da escassez da água são enfrentados por países de todo o 

mundo em decorrência do desenvolvimento desordenado das cidades, da poluição 

dos recursos hídricos, do crescimento populacional e industrial, entre outros. Esses 

fatores geram um aumento na demanda pela água, provocando o esgotamento 

desse recurso. Umas das opções para evitar o gasto excessivo de água e energia, 

recursos tão valiosos é o aproveitamento de água da chuva e a automatização 
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elétrica. Percebese, portanto, que ao utilizar esses métodos, diversos problemas 

podem ser minimizados.  

  

Resultados e Discussões  

  

Com o projeto ainda em andamento, e com resultados apenas com 

embasamento teórico, a automação residencial, mais concretamente sobre a 

apresentação do conceito da sustentabilidade, proporciona grandes vantagens 

para os consumidores e para o meio ambiente, visando o custo benefício desse 

sistema.  

O trabalho aborda a questão ambiental, que vem sendo debatida em todo o 

mundo, apresentando uma forma de adequar a estrutura residencial para 

necessidade de economia dos recursos hídricos e consumo consciente de energia, 

utilizando-se da tecnologia para atender a esta demanda.  

Fazendo referência também ao desenvolvimento da maquete, com a 

descrição dos procedimentos tomados para sua montagem, possibilitam a 

consolidação de um resultado altamente eficiente.  

  

Considerações iniciais  

  

 Diante da pesquisa realizada, foi constatado que o projeto acionado por 

microcontrolador arduíno idealizado com o objetivo de alcançar a economia água e 

de energia elétrica em residências, tem como foco principal usar a tecnologia a 

favor da sustentabilidade, que é um fator capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 

futuras gerações. O Eng. Civil Tomaz Plínio, salienta que a reutilização da água da 

chuva contribui diretamente para o decréscimo do consumo de energia, 

contribuindo com a preservação do meio ambiente e dissemina a prática de vida 

eco-sustentável, que ainda não faz parte da cultura dos brasileiros.  

Está sendo possível compreender a importância das várias etapas 

propostas, desde a geração da ideia a partir de uma necessidade até a execução 

prática. O projeto possui aberturas para adaptações e muitas oportunidades de 

melhorias, como a viabilidade de aplicação em maior escala, no entanto, deverá 
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ser feito um estudo para uma melhor forma de redução dos custos da produção. 

Além disso, permitiu-nos ter uma ideia de como este projeto poderá funcionar em 

um âmbito maior do que no simples protótipo desenvolvido.  
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Sistema De Monitoramento De Consumo De Energia  

 

Célio Balduino Bessa Junior292 

Edson Filho Ribeiro da Silva1 

Matheus Carvalho Santana1 

Wesley Aquino Moreno1 

Lazaro Marques de Oliveira293 

 

Resumo 

O sistema consiste em fazer a leitura da corrente de energia por meio de um sensor 
e com base nos dados coletados encontrar os valores corespondentes ao kWh para 
assim realizar um calculo que mostre o quanto de energia será pago pelo 
consumidor em tempo real. O sistema terá um display que mostrará a fatura e 
enviará uma mensagem sms quando o consumo atingir um valor estipulado. Para 
que, com isso, exista um controle mesmo estando longe de casa do quanto está 
sendo gasto, em termos financeiros, de energia na residência. Foram realizadas 
pesquisas bibliográficas e intensificação no estudo do circuito necessário, o código 
do sistema e as conexões necessárias para fazer o sistema funcionar, usou-se o 
software Arduino.cc para desenvolver a programação que irá no projeto fazendo 
com quem o circuito atenda a necessidade esperada, além de muitas pesquisas 
sobre os equipamentos usados. Com isso obteve-se o resultado esperado na 
execução do trabalho e no funcionamento do sistema, que realizou a leitura da 
corrente corretamente, realizou os devidos cálculos, imprimiu o valor da fatura da 
energia no display com atualização em intervalos de um segundo e enviou o sms 
quando atingiu um valor de tarifa pré-estabelecido.  

Palavras chave: Controle. Consumo. Monitoramento. Economia. Energia. 

 

Introdução 

Um consumo de energia consciente e controlado muitas vezes é um tanto 

quanto desafiador, analisar todos os equipamentos domésticos, calcular os seus 

gastos de energia e o quanto será pago ao final do mês é um trabalho que exige 

tempo e conhecimento, além de ter um controle nos eletrodomésticos que são 

                                                           
292 Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Católica do Tocantins – Email:  

celio.junior@a.catolica-to.edu.br; edson.silva@a.catolica-to.edu.br; matheus.santana@a.catolica-to.edu.br; 
wesley.moreno@a.catolica-to.edu.br 

293 Professor do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Católica do Tocantins – Email: 
lazaro.marques@catolica-to.edu.br 
 

mailto:celio.junior@a.catolica-to.edu.br
mailto:edson.silva@a.catolica-to.edu.br
mailto:matheus.santana@a.catolica-to.edu.br
mailto:wesley.moreno@a.catolica-to.edu.br
mailto:lazaro.marques@catolica-to.edu.br


 

 

7
8
5

 

usados e no tempo de uso, tudo isso se torna desafiador para uma pessoa que não 

possui conhecimento aguçado sobre tal assunto ter um controle naquilo que pode 

e que não pode gastar no que diz respeito à energia. Com isso foi criado um 

Sistema de Monitoramento de Consumo de Energia, cujo principal objetivo é a 

redução do valor pago na tarifa de energia e um controle no próprio gasto da 

mesma, analisando em quais momentos do dia o consumo é maior para que 

consequentemente o valor a ser pago reduza. 

 

Metodologia 

A realização deste projeto consistiu em pesquisas relacionadas ao assunto, 

conversas em grupo sobre o que poderia ser feito para que o consumo de energia 

se tornasse mais eficiente e menos caro visando à inclusão e uso do equipamento 

em residências, intensificação e estudos sobre técnicas de programação de 

Arduino no qual será o cérebro do projeto, analise de compra de materiais 

necessários e a resolução final do projeto. A partir disso se tornou pertinente uma 

separação de tarefas para que a resolução do projeto tivesse mais eficiência e 

menos imprevistos, foram separadas em três etapas: a primeira foi a escolha do 

projeto e o que precisaria ser comprado, a segunda foi o estudo do circuito e a 

elaboração do código e a terceira será a montagem e os testes para comprovar se 

o sistema está funcionando corretamente e se os resultados obtidos estão de 

acordo com o planejado. 

 

Resultados e discussão  

Funcionamento do sensor de corrente sct-013 não invasivo 

  È um sensor não invasivo, ou seja, ele não é eletricamente conectado ao 

circuito medido, é uma espécie de alicate que abraça o fio condutor de energia e 

por indução faz a leitura da corrente. Esse funciona como o primário do 

transformador, gerando no secundário uma corrente proporcional, de acordo com 

a razão de transformação do circuito. Um cuidado deve ser tomado no momento do 
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uso desse sensor, apenas um dos fios pode ser usado para medir a corrente, a 

figura a seguir mostra a maneira incorreta do uso. 

 

Fonte: própria dos autores. 

Display LCD 

 O display LCD será usado para mostrar o valor da fatura de energia gasta 

em tempo real, sua atualização acontecerá de 1 em 1 segundo, sendo assim os 

valores do kWh serão convertidos em segundos. Posteriormente o display poderá 

apresentar o valor acumulado de kW gastos. 

Módulo GSM SIM800L 

 Esse módulo terá o papel de enviar uma mensagem de texto sms quando 

um valor pré-determinado da fatura for superado ou poderá também enviar uma 

mensagem ao final de cada dia para que o controle de gasto seja ainda maior. 

Figura 1. Conexão do sensor de corente SCT-013 no arduino. 
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Fonte: portal vidadesilicio. 

 

Figura 2. Conexão do display LCD no arduino. 

 

Fonte: hou to echatronics. 

 

Figura 3. Conexão do Módulo GSM SIM800L no arduino. 

 

Fonte: arduino tecnologia. 

As conexões apresentadas nas figuras são de caráter apenas 

representativo, não são as mesmas do projeto, pois será usado apenas um Arduino 

e as ligações das portas serão diferentes. A figura 1 representa a ligação do sensor 

de corrente não invasivo no arduino, para a conexão fará necessário o uso de 1 
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capacitor de 10uF, 2 resistores de 10k e 1 resistor de 33 ohms. A figura 2 representa 

a ligação do display LCD no Arduino que não necessita de potenciômetro apenas 

para ajustar o contraste da tela. A figura 3 representa a ligação do módulo GSM 

sim800l, os leds e os resistores são apenas ilustrativos. 

Inicialmente as discussões foram de caráter informal na busca de um projeto 

inovador e que pudesse ser usado por qualquer pessoa em suas residências, 

criamos assim apenas o sistema que monitorasse o consumo, onde a fatura não 

era emitida e nem seria enviada via sms, após uma conversa com o professor 

Lazaro Marques, que sugerido que o sistema enviasse uma mensagem para o 

proprietário da residência o avisando de que a fatura ultrapassou o valor 

estabelecido, concluímos que o sistema deveria ter um display que mostrasse o 

valor da fatura em tempo real e também enviasse sms para o proprietário, com isso 

o projeto se tornou mais inovador e mais interessante para ser executado, além de 

futuramente ser implantado nas casas das pessoas. 

 Os resultados obtidos com o desenvolvimento e teste do sistema foram de 

acordo com o planejado, a leitura da corrente utilizando o sensor SCT-013 não 

apresentou falhas, a programação do código e a execução foram controladas e 

corrigidas quando houve erros, a impressão dos resultados dos cálculos no display 

LCD foi tudo dentro do previsto não ocorrendo falhas e o envio da mensagem de 

texto via sms não teve problemas, a execução do trabalho como um todo foi 

tranquila e controlada. 

 

Considerações finais 

A elaboração desse trabalho foi visando um desenvolvimento no 

pensamento criativo de nós estudantes de engenharia além de desenvolver uma 

tecnologia relacionada à nossa área, que fosse usual e funcional na vida das 

pessoas, visto que a energia possui preço elevado e economizá-la é um desafio 

para muitos, além disso, é preciso sempre buscar novos desafios para a formação 

de um bom profissional e esse projeto se tornou desafiador por ainda não 

possuirmos conhecimento aguçado na área. 

 A realização desse projeto proporcionou um aprofundamento no 

conhecimento sobre eletrônica e um melhor entendimento no funcionamento de 

equipamentos eletrônicos e de como acontece o consumo da energia que precisam 
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para funcionar, foi assertivo e benéfico para o desenvolvimento da mentalidade 

criativa e conservadora de nós estudantes de engenharia, pois se estimulou uma 

busca por novas tecnologias que auxiliam e tornam a vida humana mais eficiente. 
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Resumo 
Este trabalho visa mostrar o aproveitamento de resíduo de borracha proveniente 

da fabricação de pneus na confecção de concreto para construção civil. Através da 

análise desse concreto modificado, foi realizado uma qualificação quanto a sua 

resistência à compressão por meio de corpos-de-prova, comparando-o com o 

concreto simples e comprovando sua viabilidade técnica através de testes de 

tensão por compressão. Resultou-se em uma resistência menor que a referência, 

contudo o mesmo poderia ser aproveitado para fabricação de calçadas de 

pedestres e blocos de meio fio se for utilizado em porcentagem menor. 

Palavras-chaves: Borracha. Concreto. Sustentabilidade. 

Introdução 

A questão ambiental é um fator de grande importância em todas as áreas 

do conhecimento humano em âmbito global, devido os grandes problemas com 

relação ao descarte inadequado de materiais, causando poluições e 

consequentemente doenças (SANTOS, 2018). 

 No Brasil cerca de 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano, 

isso significa que 90 milhões são utilizados em carros de passeio, sendo que 
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grande parte deles são jogados em locais inadequados. Quando o pneu é 

descartado de maneira errada, pode acarretar uma diversidade de problemas tanto 

sanitários quanto ambientais, como: podem se tornar criadouros de mosquito e 

outros vetores de doenças, a sua queima solta gases altamente tóxicos e deixa um 

liquido contaminante para o lençol freático (SEST/SENAT, 2019). 

Atualmente em todo o mundo pesquisadores vem buscando meios para 

trabalhar com o pneu de maneira sustentável, criando alternativas para a sua 

inclusão na construção civil. Isso vem trazendo resultados positivos, visto que a 

tecnologia permite elaborar e executar vários projetos que permitam a utilização do 

pneu em diversas áreas: na produção de concreto, na utilização asfáltica, muros de 

contenção, entre outros. 

O trabalho teve como relevância estudar o concreto modificado com o pó 

da borracha de pneu e avaliar a sua resistência a compressão por meio de corpos-

de-prova, comparando-o com concreto simples. Para obtenção dos resultados é 

feita duas misturas de concreto, um simples e outro com substituição do agregado 

fino por 20% do pó borracha, proveniente da fabricação de pneus remolds na 

cidade de Palmas/TO.  

Espera-se que o resultado desse estudo faça com que a questão ambiental 

seja levada mais a sério pela sociedade, conscientizando e buscando melhores 

alternativas para o aproveitamento de pneus inutilizáveis, ajudando a solucionar os 

graves problemas que o descarte inadequado deles pode causar. 

Atitudes sustentáveis para tornar o mundo um lugar melhor é o tema que 

nos move, nos instiga a pesquisar e solucionar problemas. Nesse senário, faz-se a 

seguinte pergunta: Como valorizar pneus não utilizáveis e resíduo pó de borracha 

proveniente da fabricação de pneus? 

O objetivo foi fixar um traço com características adequadas às condições de 

serviço, empregando os materiais disponíveis na região. 

 

Metodologia 

Importância do método na ciência 

A método empregado foi desenvolvido para avaliar o comportamento 

mecânico dos concretos com e sem adição de borracha de pneu, comparando-os 

para saber se o material reciclado pode ser uma alternativa viável e sustentável em 
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obras civis. A dosagem foi realizada pelo método Seven Steps Method (ACI –211.1-

91). Nesse método, o concreto é dosado para o volume de 1m³. Sete passos foram 

realizados para determinar o traço de acordo com a resistência desejada. 

Conforme abordagem de Demo (1995), este trabalho desenvolve técnicas 

metodológicas quantitativas e qualitativas, visto que trata de uma substituição 

aceitável ou não de um material utilizado na fabricação do concreto, com posterior 

análise qualitativa de sua resistência e efetiva utilização. Assim, Barros e Lehfeld 

(2003), retrata a convergência de ambas as abordagens em quantitativa-qualitativa, 

caracterizando este trabalho com quanti-qualitativo. 

O experimento foi realizado no Laboratório de Materiais de Construção do 

Centro Universitário Católica do Tocantins – UniCatólica, localizado em Palmas/TO, 

no 2° semestre de 2019, sob a orientação do professor M. Rafael Augusto dos 

Anjos Rosa e da Eng. Civil Mirelles S. Neres. 

Os resíduos da borracha foram coletados na empresa Nortec Tyre na 

cidade de Palmas/TO, e levados para o laboratório de Materiais de Construção, 

sendo pesados juntamente com o cimento, a areia, a brita e a água de acordo como 

traço 1 : 1,97 : 2,28 : 0,516, com 20% de borracha substituído pela areia ( 2,24 kg 

de cimento; 3,58 kg de areia; 5,12 kg de brita; 1,16 kg de água; 0,88 kg de 

borracha), cálculo feito para 3 corpos-de-prova.  

O concreto foi preparado colocando cada material na betoneira 

separadamente, iniciando pelo agregado graúdo e 1/2 de água. Após dois minutos 

adicionou o agregado miúdo, a borracha e o cimento, deixando a misturar por 

aproximadamente cinco minutos e por último o restante da água até obter a mistura 

adequada da amostra. Com a mistura homogeneizada foi feito o slump-test, 6,5cm, 

para avaliar a trabalhabilidade do concreto, utilizando um molde, haste de 

adensamento e placa de base, conforme a ABNT NM 67/1998.  

 

Figura I: Materiais pesados e procedimento do slump-test. 
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Fonte: Acervo dos autores.  

 

Após obter o resultado esperado do slump a próxima etapa foi de 

moldagem dos corpo-de-prova seguindo as recomendações da norma ABNT NBR 

5738/2008. Os moldes utilizados no ensaio eram cilíndricos com dimensões 10 cm 

de diâmetro e 20 cm de altura, envolvidos com óleo para facilitar na desmoldagem. 

O concreto foi colocado no molde em duas camadas diferentes, cada uma foi 

aplicado 15 golpes para ser adensado. 

Os corpos de prova foram deixados em descanso por 24 horas. Após isso 

foram desmoldados e colocados submersos em um tanque com água para o 

processo de cura de 3 dias (1 CP) e outros de 7 dias (2 CPs). 

 

Figura II: Corpos-de-prova em descanso. 

 

Fonte: Acervo dos autores.  

 

Para o rompimento dos corpos de prova foram feitos os seguintes 

procedimentos: tirou-os da água deixando descansar por aproximadamente uma 

hora para depois serem colocados na máquina de testes. Foram feitos os ensaios 

de compressão até a ruptura e coletado os dados de tensão obtidos. 
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Resultados e Discussões 

Os resultados de resistência à compressão adquiridos dos corpos de 

provas ensaiados são mostrados no quadro 1.  

 

Quadro I: Resistência a Compressão dos Corpos de Prova. 

Porcentagem 3 dias 7 dias 

0% - 21,7 MPa 

20% 8,9 MPa 9,73 MPa 

Fonte: Acervo dos autores.  

 

Com os resultados foi percebível que o concreto que possui os resíduos da 

borracha teve uma resistência menor que o esperado quando comparado com o 

concreto simples. Com estudos e consultas em outras literaturas, esse 

comportamento já era de se esperar, pois os resultados foram na mesma 

proporção. 

Diversos motivos podem ter ocasionado essa perda significativa de 

resistência, a feita no ensaio. Dentre eles pode ter sido que no momento da junção 

entre a pasta de cimento e a borracha tenha ocorrido a má aderência ou então a 

quantidade de ar aprisionado no concreto ter aumentado de forma significativa. 

Além desse fator, com base nas literaturas, tem a questão das dimensões das 

partículas da borracha. Devido não ter feito um ensaio detalhado de granulometria 

isso pode ter atrapalhado no processo de desenvolvimento do concreto e 

consequentemente sua resistência. 

 

Conclusões 

Esse projeto buscou avaliar o comportamento da inclusão do pó da 

borracha de pneus na produção de concreto de forma sustentável e com o propósito 

de expandir o conhecimento do uso dos materiais e resíduos reciclados dentro da 

construção civil. 

Observamos que o concreto com 20% de borracha substituído da areia, 

teve uma redução na resistência à compressão com relação ao concreto simples. 

A análise com outros percentuais, principalmente menores, tendem a resultar em 

melhores resultados, podendo-se tonar trabalhos futuros de pesquisas. Conforme 
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afirmação de Santos (2018), um percentual menor pode resultar em concretos 

aproveitáveis na construção de calçadas de pedestres e blocos de meio fio.  

Os ensaios de concreto forneceram uma experiência única, assim, mesmo 

com o resultado não esperado, pôde-se aproveitar bem o procedimento e acumular 

uma bagagem de conhecimento e conscientização do quão importante é a 

sustentabilidade. 
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Traço De Concreto Com Adição De Agregado De Pó De Alumínio 
Buscando Um Viés De Sustentabilidade E Baixo Custo. 
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Resumo 
Este trabalho busca apresentar novos meios de utilização para os materiais usados 
na atualidade, buscando um melhor aproveitamento e ampliação da área de estudo 
da ciência dos materiais. Por meio desse objetivo, propõe-se a aplicação do 
alumínio na construção de traços de concreto, por se tratar de um solido em 
temperaturas ambientes, possuir grande resistência a corrosão, por ser um material 
dúctil e maleável, além de suportar temperaturas elevadas, procurasse obter novas 
possibilidades para este que é o material mais abundante na crosta terrestre, ou 
seja, além de se tratar de um metal versátil e fácil acesso, tem o fator de ser  um 
agregado de baixo custo, possibilitando uma boa visão econômica. 

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Comportamento. Aproveitamento. 

 

Introdução 

Em geral o estudo das estruturas e construções tem avançado 

constantemente, juntamente com isso, o enfoque para a questão sustentável e 

rentável tem sido um dos grandes percursores de tais conhecimentos. É plausível 

se pensar na adição de novos agregados a essas estruturas, em busca do melhor 

aproveitamento, é importante frisar a extração do alumínio do lixo gerado em 

centros urbano, como é o caso das latinhas de alumínio, descarregadas em blocos 

aos montes em postos de coleta. Por se tratar de um material reciclado, o custo 

para o preparo do mesmo para a aplicação em construções é baixo, por este 

motivo, almeja-se o estudo para a melhor aplicação em tais circunstâncias para o 

desenvolvimento de novas manobras e recursos para a construção civil. Por que 
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não aplicar um agregado de fácil acesso, como é o caso do alumínio, em 

construções de alto escalão? Buscando responder essa pergunta, foi feito o estudo 

e desenvolvimento laboral para testar a resistência do mesmo para a concretagem, 

visando novos meios de aplicação para o metal, e substituindo outro componente 

para o concreto, que no caso da pesquisa, o agregado a ser substituído será a 

areia. Objetivou-se, portanto observar a tensão normal média de um corpo de prova 

em que ocorreu substituição de agregado miúdo. 

 

Metodologia 

A dosagem foi realizada pelo método ACI-211.1-91. Nesse método, o 

concreto é dosado para o volume de 1m3. Sete passos serão realizados para 

determinar o traço de acordo com a resistência desejada. A necessidade da 

realização de ensaios técnicos se deve a manter uma padronização e qualidade do 

concreto. Para isso utilizamos o método: Seven Steps Method. (NERES, 2016) 

Materiais utilizados para a dosagem: 

Balança de precisão: utilizada para pesarmos a areia, brita, cimento e o pó de 

alumínio; Padiola: para pesarmos a areia; Betoneira elétrica 400litros: Utilizada para 

a mistura dos materiais; Forma tronco-cônica: Utilizada para o Slump Test;    

Moldes para o corpo de prova (10x20cm). 

1º passo: Escolha do abatimento – Deve-se escolher o abatimento do concreto 

levando em consideração as exigências da obra. Deve-se observar que o 

abatimento deve ser especificado não por um valor mínimo, mas também ser fixado 

um limite máximo. Isso é necessário para evitar segregação, ou seja, quando uma 

mistura sem um valor máximo especificado de abatimento se apresenta com 

excesso de água. 

O Slump escolhido para a dosagem foi de 75± 25mm. 

2º passo: Escolha do diâmetro máximo do agregado - Esse é definido pelo projetista 

estrutural, que considera as características das estruturas ou ainda questões de 
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disponibilidade. O “Dmáx” escolhido para a dosagem foi da brita 1 com diâmetro 

máximo de 19mm. 

3º passo: Estimativa do consumo de água e ar - Essa estimativa está 

correlacionada com o abatimento do concreto escolhido anteriormente e a 

dimensão máxima do agregado graúdo. Estes valores são para agregados 

angulosos bem conformados. Com agregado graúdo arredondado (seixo), pode se 

esperar uma redução do teor de água. 

No abatimento escolhido, o resultado varia de 50mm a 100mm. Tomando como 

base o abatimento de 75mm a 100mm na Tabela e o “Dmáx” de 19mm, foi definido 

um consumo de 205L/m³ (0,205m³) e 2% (0,02m³) de ar aprisionado. 

4º passo: Estimativa da relação água/cimento (a/c) - É fundamental que a relação 

água/cimento escolhida seja a menor possível a partir de considerações de 

resistência e de durabilidade. 

Para experimentos em laboratório é comumente adotando um “Sd” de 4MPa, já que 

todos os ensaios necessários foram realizados em laboratório. 

𝑓𝑐𝑗, 28 = 25 + 1,65 ∗ 4  

Como o resultado foi 31,6 Mpa e ele não é encontrado com exatidão, será 

necessário fazer uma interpolação. 

a/c= 0,515 L 

5º passo: Cálculo do teor de cimento - A partir da obtenção do resultado do 

consumo de água (3º passo) e da relação água/cimento (4º passo), pode-se 

calcular o consumo de cimento pela seguinte expressão: 𝐶𝐶 = água/cimento. 

O volume “VC” é obtido por meio da divisão do “CC” pela γc (massa específica do 

cimento). 

CC= 397,0287 Kg/m³ 

VC= 0,129m³ 
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6º passo: Cálculo do teor de agregado graúdo - Para determinar o consumo de 

agregado graúdo, basta multiplicar o coeficiente pela massa unitária do agregado 

graúdo. O resultado encontrado será expresso em Kg/m³. 

Caso não haja o valor do módulo de finura “MF” adotado, novamente será 

necessário fazer uma interpolação para encontrar o valor do coeficiente. 

MF= 2,44 

Será necessário interpolação para encontrar o valor do “Coef.” 

Coef.= 0,656 

O consumo de agregado graúdo “CAG” é obtido por meio da multiplicação do ρb 

(massa unitária da brita) pelo “Coef.” 

CAG= 906,592kg 

O volume “VAG” é obtido por meio da divisão do “CAG.” pela γb (massa específica 

da brita). 

VAG= 0,354m³ 

7º passo: Cálculo do teor de agregado miúdo - Sabendo que, o concreto, é dosado 

para o volume de 1m³ e que nos passos anteriores são encontradas tanto as 

massas quanto os volumes dos materiais, podemos determinar o volume de 

agregado miúdo subtraindo o somatório dos volumes de água, ar, cimento e 

agregado graúdo por 1m³. Dessa maneira, ao encontrar o volume de agregado 

miúdo, basta multiplicar pela massa específica do material para encontrar a sua 

massa. 

Resultado: 

VAM = 1 – (0,205+0,02+0,129++0,354) > VAG= 0,292m³  

O volume “VAM” é obtido por da multiplicação do “VAG” pelo γa (massa específica 

da areia). 

CAM = 0,292*2681Kg/m³ > CAG= 782,852Kg 
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Determinação do traço – Encontradas todas as massas e volumes dos materiais, 

pode-se então determinar o traço em massa e em volume. Nesse processo, basta 

dividir todas as massas pela massa do cimento e todos os volumes pelo volume do 

cimento. 

Resultado 

Traço > 1 : 2,26: 2,75: 0,516  

Concretagem em laboratório: Calcula-se o volume de concreto necessário 

para o quantitativo de corpos de prova. Sabendo que o traço é dosado para 1m³ de 

concreto, por meio de cálculos de regra de três simples pode-se encontrar a massa 

dos materiais para um volume específico. Vale ressaltar que deve ser considerando 

uma perda de 10% a 15%. No nosso experimento, foi utilizado 30% pois a areia 

estava úmida.  

Com base nos cálculos apresentados anteriormente, foram feitos corpos de prova 

similares no laboratório com: 2,240 kg de cimento; 4,420 kg de agregado miúdo 

(3,750 kg de areia + 670g de pó de alumínio); 5,120 kg de agregado graúdo; 1.160 

ml de água. Levando em conta 3 corpos de prova, sendo 10cm*20cm. 

O primeiro passo foi despejar água na betoneira. Logo após foi acrescentado 

o agregado graúdo e consequentemente o agregado miúdo. Após alguns minutos 

de dosagem o concreto foi retirado da betoneira e distribuído para o respectivo 

recipiente que consiste em preencher um cone metálico em três etapas, 

adensando-o a cada etapa com uma pequena barra de aço. Logo após retira-se 

vagarosamente o molde em forma de cone, medindo o desnível do concreto em 

relação à sua altura inicial (altura da forma). O limite para aceitação de deformação 

da massa depende das especificações do cálculo estrutural, ficando geralmente, 

entre 8 e 12 cm. Quanto maior a deformação, mais líquido está o concreto, o que 

pode ser desejado (para melhorar a plasticidade dele) ou não (para não prejudicar 

sua resistência). 

 

Resultados e Discussões 



 

 

8
0
1

 

Para melhor entendimento do comportamento do concreto para quadros 

estruturais, foram estabelecidas metas de ruptura, para isso os traços seriam 

rompidos em determinados tempos diferentes. Após passarem por uma cura (fase 

de enrijecimento do concreto, normalmente feito com a umidificação do concreto), 

os traços tiveram suas rupturas delimitadas, o primeiro traço foi rompido após 1 dia 

de cura, o concreto obtido foi capas de suportar uma carga de 120 kgf, ou 1.2 

toneladas. O segundo traço teve uma cura maior, sendo esta de 7 dias, foi feito sua 

ruptura e a carga suportada por este foi de 840 kgf, ou 8.4 toneladas. Logo pode-

se ver um grande acréscimo na resistência. O terceiro traço ainda está em cura, e 

será rompido após exatos 14 dias. 

 

Considerações Iniciais 

Com o projeto indo a seu rumo final, é notório que o conhecimento dos 

matérias se torna algo importante para o desenvolvimento da humanidade, em vista 

que o concreto com adição de alumínio suporta grandes cargas, é possível 

interpretar um quadro onde esse agregado possa ser usado para construção de 

pisos e até mesmo em algumas estruturas da construção civil. 
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Resumo 
O consumo de água nas indústrias alimentícias é intenso devido às rigorosas 
exigências sanitárias, porém, muitas vezes excessivo. Tendo em vista a crescente 
escassez de água, procedimentos de minimização do uso da água e reuso de 
efluentes devem ser implantados, observando o cumprimento da legislação 
sanitária. O presente trabalho busca propor um sistema que possibilite o 
tratamento e reaproveitamento dos efluentes gerados nas linhas de produção de 
abatedouros e frigoríficos de pequeno porte, com o objetivo de reduzir o consumo 
de água potável, reintroduzindo ao sistema o liquido já utilizado. O tratamento de 
efluentes é uma alternativa para evitar prejuízos ambientais. Propõe se a 
implantação de sistema de lagoas: anaeróbica, facultativa e lagoa aerada.  
Palavras-chaves:  Reuso de água. Sustentabilidade. Lagoas facultativas. 
 

Introdução 

A carne faz parte da alimentação do homem desde os tempos antigos, 

exigindo o abate de animais. Sendo assim a sociedade produtiva vem aprimorando 

suas técnicas de abate através dos tempos (SCARASSATI et al, 2003). A indústria 

de carne é a maior consumidora de água do mundo, sendo a água, um recurso 

natural que se relaciona com todos os aspectos da civilização humana. E, levando 

em consideração que a água doce corresponde a 3% do total de água existente no 

planeta, do qual apenas um terço é acessível para consumo (VIANA, 2017), é de 

suma importância que sejam elaboradas estratégias para diminuição e reutilização 

do seu uso.  

O rebanho bovino brasileiro é o maior do mundo, em torno de 221,8 milhões 

de cabeças e o mercado do abate é crescente, o que acaba por gerar também 
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muitos resíduos e impactos ambientais. O receio com os problemas ambientais, 

atualmente, tornou-se um fator importante, priorizando a produção limpa com a 

perspectiva em tratamentos dos resíduos e proteção da água com a minimização 

da degradação ambiental (SPIGOLON, et al., 2017). 

Estima-se que para o abate de bovinos são gastos 2.500 litros de água por 

cabeça para ducharias, triparia, miúdos, sanitários, pátios, currais e limpeza dos 

caminhões. Para suíno consome-se 1.200 litros por cabeça, e para as aves, a que 

menos consome água por cabeça, gasta-se em torno de 25 a 50 litros 

(SCARASSATI et al, 2003). 

O setor industrial é um dos grandes colaboradores para os problemas 

relacionados aos recursos hídricos, por isso, estão se deparando com situações, 

em que para se instalarem ou continuarem no mercado de maneira ambientalmente 

correta, precisam passar por uma série de normas e certificações (PIO, 2005). 

ALMEIDA (2011), afirma que atualmente a preocupação gira em torno do que deve 

ser feito com vistas a uma melhor utilização da água, de forma a garantir o 

abastecimento para as atividades humanas e industriais. Umas das soluções para 

o problema é adotar estratégias de redução do consumo de água. Nesse sentido, 

uma das propostas é o reuso de águas residuárias, uma solução que já vem sendo 

adotada em vários países.  

No setor industrial, o desperdício de recursos naturais, de energia e a 

geração de efluentes são os pontos de maiores impactos ambientais, e 

representam significativos custos variáveis com estes insumos industriais.  

Para um desenvolvimento sustentável é necessário um equilíbrio entre as 

necessidades produtivas e a minimização da demanda dos recursos de produção, 

como o consumo de energia elétrica, de água e de matérias primas. 

Assim, o presente trabalho buscou verificar qual seria a forma mais viável e 

de melhor custo para o tratamento da água residuária de abatedouros para o seu 

reaproveitamento. 

 

Metodologia  

Para o desenvolvimento da pesquisa que teve como finalidade discutir o 

tratamento e reaproveitamento de efluentes gerados em abatedouros de animais 

de produção, foram consideradas informações bibliográficas. Dessa forma, o 
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estudo adotou como procedimento inicial a PBL (aprendizagem baseada em 

problema), onde foi selecionado um problema com os conhecimentos pessoais, em 

seguida, sendo feitas pesquisas individuais bibliográficas para posterior 

compartilhamento do grupo. Após analises dos referenciais teóricos, entende-se 

como proposta do problema de efluentes de abatedouro, o método australiano com 

lagoas de estabilização. 

 

Resultados e Discussões  

A água é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da 

vida, do desenvolvimento e do meio ambiente. A água tem valor econômico para 

todos os seus usos e deve ser considerada como um bem econômico. Sendo tão 

fundamental à sobrevivência dos seres vivos, é necessário que a água seja 

preservada e utilizada com racionalidade (CAMARGO et al, 2016) 

A escassez de recursos produtivos e a compreensão de que a poluição é 

decorrente da ineficiência no consumo dos recursos, aumentando os custos e 

reduzindo os índices de produtividade, tem contribuído sobremaneira para a 

intensificação dos esforços no sentido de identificar meios que promovam a 

melhoria ambiental (SANTOS; BARCZSZ, 2010). 

A adoção da Produção mais limpa (P+L) tem potencialmente contribuído 

para o alcance de objetivos alinhados com as preocupações ambientais. A P+L é 

uma metodologia que as organizações estão se baseando para serem mais 

sustentáveis em seu processo produtivo, produzindo de forma a eliminar ou 

minimizar a disposição de resíduos, seja ele sólido, líquido ou gasoso (SANTOS; 

BARCZSZ, 2010). 

 Nos abatedouros a quantidade de resíduos hídricos é de grande impacto, 

estes despejos apresentam altos valores de DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio), grandes quantidades de sólidos em suspensão, material flotável e 

graxas, sendo que o efluente de um animal abatido corresponde ao esgoto gerado 

por uma população de 70 a 200 habitantes (FERNANDES, 2008). As principais 

fontes de matéria orgânica deste material são as vísceras, fezes, gordura, alimento 

digerido e proteínas solúveis (CAMARGO et al, 2016). 

 Esses resíduos precisam passar por um tratamento, e o funcionamento de 

uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compreende as etapas de 
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tratamento preliminar (processo físico-químico), tratamento primário (processo 

físico-químico), tratamento secundário (processo biológico) e tratamento terciário 

(SILVA; CARVALHO, 2015). 

 O processo de abate dos bovinos no frigorífico obedece a várias etapas, 

que vão desde recepção dos animais, abate, separação dos resíduos, tratamento 

do efluente líquido e sólido até o reuso do efluente, via irrigação, na cultura do 

eucalipto. (ANUALPEC, 2010) 

 O efluente proveniente das diversas unidades de processamento sofre um 

tratamento preliminar, antes de ser conduzido à unidade biológica de tratamento. 

Dessa forma, o efluente proveniente do processo de abate, buxaria, lavagem dos 

baús frigoríficos e lavagem do gado são conduzidos a um tanque misturador. Antes, 

porém, ocorre o pré-tratamento, constituído de uma peneira estática na linha verde 

e uma peneira estática na linha vermelha, além de uma caixa de gordura. 

Posteriormente, umas caldas com bactérias são inoculadas no tanque misturador, 

visando acelerar o processo de degradação microbiana. Em seguida, a duas linhas 

são reunidas e encaminhadas por gravidade, para o sistema de lagoas de 

estabilização, instaladas em série, constituído por uma lagoa anaeróbia, duas 

lagoas aeradas facultativas e uma última lagoa facultativa. Além disso existe um 

leito de secagem para a retirada do material sólido sobrenadante. (BRAILE; 

CAVALGANTI 1993). 

Sistema de Tratamento com Lagoas de Estabilização 

Este modelo sugerido pelo grupo, após analisar os referenciais teóricos, para 

os problemas dos efluentes de abatedouros que podem ser resolvidos se empregar 

o modelo australiano, com lagoa de estabilização. 

O processo de tratamento das águas residuárias de frigoríficos e 

abatedouros é desenvolvido principalmente por processos biológicos, em conjunto 

com as operações físicas de concentração e separação de sólidos (BUSTILLO-

LECOMPTE; MEHRVA, 2015). Atualmente, o sistema australiano com lagoas de 

estabilização tem sido empregado em sistemas de tratamento de efluentes de 

abatedouros com o propósito de degradar a matéria orgânica e reduzir a 

concentração de agentes patógenos. A vantagem de utilizar as lagoas de 

estabilização é o baixo custo de implantação, simplicidade operacional, de 

manutenção e de controle, alta sustentabilidade do sistema com baixo fornecimento 
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de energia elétrica e adequada eficiência na remoção de diversas categorias de 

poluentes (matéria orgânica biodegradável, nutrientes, agentes patógenos e 

sólidos suspensos) (CHERNICHARO, 1997).  

O efluente após passar pelo processo de peneiramento para retirada de 

sedimentos grosseiro é conduzido a um decantador para a remoção da gordura 

superficial, logo após para uma Lagoa Anaeróbica, após, a uma lagoa aerada, e 

por fim, em uma lagoa de sedimentação. 

O tratamento preliminar se inicia na separação de sólidos grosseiros por 

meio da caixa de separação de resíduos. Os resíduos mais grosseiros são 

utilizados para adubo de capim ou produção de ração, evitando uma quantidade 

muito elevada da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) no efluente. O tratamento 

secundário consiste na remoção de material orgânico fino em suspensão, não 

removido no tratamento preliminar e primário, decorrentes das transformações 

bioquímicas, produzidas pelos microrganismos (lagoa anaeróbia, facultativa e 

aerada). Em seguida, o efluente é transferido para o medidor de vazão (efluente 

tratado), que mede a quantidade de esgoto a ser despejado e posteriormente 

lançado no corpo hídrico. 

 

Considerações finais 

Está pesquisa se propôs, como objetivo geral, implantação de um sistema 

sustentável para tratamento ou reaproveitamento de efluentes de abatedores de 

animais em conjunto de elementos para representação bibliográfica. 

Com aspectos adequados dos resíduos deve ser um alvo da agroindústria, 

por envolver qualidade, comércio e ainda, interferir nos custos de investimento e 

retorno, que são fatores importantes para a produção lucrativa. A modernização no 

frigorífico desde o processo inicial até o consumidor final é essencial para a 

estrutura da empresa. O tratamento de resíduos frigoríficos seja ele líquido ou 

sólido deve ter uma destinação correta para que não haja uma degradação à fauna 

e flora seguindo as leis e normas vigentes. O manejo adequado aos resíduos de 

origem animal pode ter uma reutilização e reciclagem, ajudando na qualidade 

ambiental e no ciclo biológico visando o aspecto econômico e ambiental. 
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Uso De Materiais Sustentáveis Na Engenharia 

 

Antonio Frederico Nery302 

Breno Alves Andrade¹ 

Lucas Alvarenga¹ 

João Victor Fernandes Macêdo¹ 

Rafael Augusto dos Anjos Rosa303 

 

 

Resumo  

Na construção civil ao longo do tempo o desperdício e o uso de materiais não 
sustentáveis, acarretou em uma série de fatores que levaram à construção civil a 
ser uma das mais poluidoras do planeta. Neste trabalho será apresentado uma 
maneira de contornar exclusivamente essa situação com a substituição de 15% do 
agregado miúdo (areia), por 15% de borracha em forma de pó e analisar qual o 
impacto ocorrido em nosso traço de concreto. Os resultados obtidos mostraram que 
a resistência do traço de concreto com adição de 15% de borracha, é compatível 
para uso em calçadas, piso de ciclovias e uso em meios fios. 

Palavras chave: Sustentabilidade. Traço de concreto. Borracha 

 

Introdução 

 

            A sustentabilidade é algo indispensável na engenharia. Na área de projetos 

que pode planejar junto as demais engenharias envolvidas em um projeto, 

propostas, soluções e os meios mais viáveis na questão da sustentabilidade 

exigidos por órgãos fiscalizadores do meio ambiente e da sociedade. Um projeto 

sustentável envolve intervenções no meio ambiente, sem esgotar os recursos 

naturais, preservando para uma geração futura. Uma construção feita sobre um 

projeto sustentável, utiliza materiais reciclados, biodegradáveis, prioriza o uso de 

energia renovável, utiliza tecnologias inteligentes, promovendo a economia de 
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água, energia, redução de resíduos gerados pela construção. Nos últimos anos a 

engenharia teve evoluindo muito em práticas sustentáveis. 

           Na construção civil, são deixados vários resíduos, se tornando um grave 

problema para a sociedade e para o meio ambiente. Segundo pesquisas, é um dos 

setores que mais movimentam dinheiro no mundo e que, consequentemente, o que 

mais consomem matéria-prima. O setor também é o que mais consome recursos 

não-renováveis, e que levam muitos anos para se degradar, como a borracha, que 

leva em média 600 anos para se decompor, é usada na construção civil como 

elastômero, um tipo de borracha termoplástica, utilizada na impermeabilização. A 

borracha que é usada na fabricação desse tipo de impermeabilizante, gera um 

volume alto de resíduos. Esses resíduos gerados poderiam ser reaproveitados na 

construção civil. Dando uma nova forma de utilidade para a borracha, em nosso 

traço de cimento, usamos resíduos da borracha, junto ao concreto, dando uma 

maior resistividade. Levando isso para a construção civil, consequentemente 

reduziria os resíduos deixados, e geraria uma grande economia, já que a 

substituição da borracha evitaria a compra de alguma matéria-prima para ser 

adicionada junto ao concreto. 

          Na história da construção civil, ocorreram grandes avanços com um pequeno 

intervalo de tempo se comparado ao um todo, sem se preocupar com a 

sustentabilidade e de como os resíduos e os materiais utilizados poderiam agir no 

meio ambiente, como foi a revolução industrial que foi um marco para o mundo, 

porém também foi um grande impactante no meio ambiente onde as consequências 

prevalecem até hoje, e está sendo um dos principais temas do mundo, a 

sustentabilidade e através disso nos leva a pergunta, como deixar o processo da 

construção civil mais sustentável? 

 O objetivo de nosso trabalho, é a substituição de agregado miúdo (resíduos 

da borracha) no concreto, calculando sua compressão e determinando a sua 

tensão.  

 

Metodologia  
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        Não há pesquisa sem uma metodologia específica, são os métodos que 

iremos utilizar para obter nosso resultados, é de suma importância trabalharmos 

com um método em um trabalho, podemos dizer que é um conjunto de 

procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. O método é 

responsável pela eficácia da investigação, dando credibilidade aos resultados 

obtidos, permitindo distinguir os quais são os conhecimentos verdadeiros dos que 

não são. 

        No nosso trabalho, trabalhamos com o método científico quanti-qualitativa, 

quando se tem vários experimentos e irá falar sobre cada um. No nosso trabalho 

foram feitos 3 traços de cimento, após o rompimento de cada traço, obtivemos 

resultados diferentes, sendo que foram rompidos em dias diferentes, o primeiro com 

48 horas, o segundo em 9 dias e por último em 14 dias. A partir disso obtivemos 

quanto cada um suportou de tensão, qual a quantidade de miúdo que foi 

substituído, em nosso caso foi 15% de borracha, quantidade de cimento e areia 

que foi adicionado. 

 

Coleta de dados 

          

            Nosso trabalho, fizemos ao todo 3 traços de cimento com a substituição de 

15% do agregado miúdo (areia) por borracha em forma de pó todos com o mesmo 

procedimento, e ao todo resultando nas medidas de: 

 

3 traços com borracha: 

-2,24 kg de cimento; 

-3,757 kg de areia; 

-0,663 kg de borracha em pó; 

-5,12 kg de brita; 

-1,16 L de água.  

 

 No primeiro passo, misturamos o nosso agregado miúdo(3,757+0,663kg) 

com o nosso cimento e deixamos separado, após isso colocamos todo o agregado 

graúdo na betoneira (5,12kg) mais 50% da água(0,58L) e ligamos a betoneira por 

cerca de 2 minutos e depois desse tempo adicionamos  a mistura de cimento com 
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o agregado miúdo e deixamos por 5 minutos com a betoneira ligada, nesse meio 

tempo preparamos os nossos moldes para colocar o cimento dentro, após o 

cimento pronto, fazemos um teste para a consistência que foi de maneira esperada 

em nosso trabalho, percebido que não seria preciso de correção no mesmo 

colocamos o cimento em nossos moldes, com o seguinte procedimento de encher 

até a metade do molde e dar 25 batidas circulares na massa, colocar o restante e 

dar 12 batidas para assim se evitar porosidade no cimento. 

 Após 24 horas do cimento secando em nossos moldes, colocamos o cimento 

na água para ganhar umidade e após o tempo de 24 e 192 horas, onde iremos 

romper os mesmos e medir a sua tensão máxima suportada. 

 

Cenário de pesquisa  

 

 O nosso projeto foi desenvolvido no Centro Universitário Católica do 

Tocantins, realizado no laboratório de materiais, onde se passou toda parte do 

projeto, foi construído o nosso traço, colocado para secar, com ele seco, foram 

colocados na água e em seguida foram rompidos pela prensa hidráulica. 

  

Resultados 

 

         Antes dos ensaios de tensão e compressão, o traço estava na água, foi 

retirado da água, secado com um pano e foi colocado na prensa hidráulica. O traço 

atingido aos 2 dias com 15% de borracha suportou 5250 Kgf ou 51484,91 N, o 

segundo traço atingindo os 9 dias com 15% de borracha suportou 7520 Kgf ou 

73,696N. 

        Acreditamos que o uso da borracha interferiu nos resultados de tensão e 

compressão, quando os corpos de provas foram submetidos a força não se 

romperam por completo, apresentando trincas pequenas, graças a borracha que 

mantem as partes unidas do concreto, tornando-o bem mais resistente, exigindo 

uma força maior para ser totalmente rompido. Obtivemos ótimos resultados, outro 

fator que influenciou foi que compactamos bem o cimento. 

Figura 1 – Traço 1 
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Fonte: Acervo próprio 

 

 

Conclusão  

 

 Após a análise dos resultados, concluímos que o intuito deste trabalho é o 

aproveitamento de materiais e resíduos reciclados na construção civil, a 

substituição de areia por borracha do pneu. Analisando a resistência do traço, é 

compatível o uso em calçadas, piso de ciclovias e uso em meios fios.  

 De modo que, o uso de borrachas em concretos é um meio de reduzir o risco 

de aparecimento de fissuras, se tornando algo viável na produção de concretos, 

principalmente na concentração em torno dos 15%. 

 Lembrando que, reduziria os pneus que são jogados no meio ambiente, 

proporcionando um fim mais adequado á este material e gerando uma economia 

na construção. 
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Utilização Do MASP No Processo Logístico: Estudo De Caso Em 
Uma Empresa De Delivery De Alimentos 

 

Naábia Kamila Gomes Guedes304 
Maurício Araujo Castilho305 

 
Resumo 
O mercado de delivery de alimentos tem se expandido no Brasil, e com isso tem 
gerado necessidade constante de melhorias no processo logístico, para tornar as 
empresas ainda mais competitivas. É comum que no processo logístico ocorram 
falhas, para isso é necessário que essas falhas sejam identificadas, analisadas e 
mitigadas. O objetivo desse trabalho é a utilização do MASP para a melhoria do 
processo logístico em uma empresa de delivery de alimentos. Para melhorar o 
processo foi realizada a identificação das falhas, foram coletados os históricos dos 
tempos dos pedidos da empresa, e com esses dados foram elaborados Diagramas 
de Pareto, assim sendo identificado as falhas no processo logístico. Ainda, 
utilizando-se de ferramentas como Matriz de Importância e Desempenho, para a 
observação da perspectiva do cliente perante aos processos da empresa, 
Histogramas e Diagrama de Causa e Efeito. Buscou-se analisar as falhas no 
processo logísticos utilizando o MASP (Método de Análise e Solução de 
Problemas), e desenvolvido um Plano de Ação (5W1H), e apontamento de medidas 
para o controle e padronização das ações, que pudesse ser utilizado pela empresa 
de delivery de alimentos para solucionar o problema, buscando-se a melhoria no 
processo. 

Palavras-chave: Ferramentas da qualidade. MASP. Plano de ação. Processo 

logístico 

 

Introdução 

O aumento da necessidade de executar atividades do cotidiano, com maior 

comodidade, foi impulsionado pelos avanços tecnológicos, já que o indivíduo pode 

realizar diversas atividades ao mesmo tempo, de maneira rápida e eficiente, por 

meio do celular e do computador, sem a necessidade de se descolocar a diversos 

locais para cumprir tarefas comuns em sua rotina. (RODRIGUES, 2016).  
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As empresas de delivery oferecem plataformas rápidas e dinâmicas, 

contendo um grande número de restaurantes com os mais variados tipos de pratos 

e valores. É fundamental que as empresas identifiquem as necessidades de seus 

clientes e o nível de importância que os mesmos estão atribuindo ao seu 

estabelecimento, dessa forma, podendo compreender as falhas que estão 

ocorrendo no seu processo logístico, que interferem diretamente na satisfação do 

cliente. Assim, por meio das ferramentas da qualidade desenvolvidas nas etapas 

do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) pretende-se apontar 

problemas e diagnosticar as possíveis causas principais que impactam no 

desempenho do processo logístico de uma empresa de delivery de alimentos, 

viabilizando um Plano de Ação para mitigar as possíveis falhas do processo. 

 

Metodologia 

O presente estudo, se caracteriza como uma pesquisa aplicada em campo, 

pois foi realizada uma investigação empírica no local objeto de estudo. Além disso, 

por meio da pesquisa de campo foi feito a análise do processo logístico 

acompanhando o dia a dia da empresa em estudo, realizando um levantamento de 

dados, mapeamento do processo e também entrevistas não estruturadas feitas com 

os colaboradores da empresa.  

A população a ser analisada nesse trabalho serão os históricos de pedidos 

da empresa de delivery de alimentos. Para a identificação e certificação do 

problema foram aplicados os primeiros 4 (quatro) passos da metodologia MASP 

que constituem-se em: Identificar, Observar, Analisar e Plano de Ação. 

 O objeto de estudo é uma empresa de base tecnológica, do ramo de delivery 

de alimentos em Palmas-TO. A empresa conta com 273 (duzentos e setenta e três) 

estabelecimentos disponíveis em sua plataforma. O aplicativo é disponibilizado 

gratuitamente para download tanto na Play Store e Apple Store, (para usuários do 

sistemas Android e IOS, respectivamente), também é oferecido o website, para 

realização do pedido. Conquanto, foram abordados nesta pesquisa apenas os 4 

(quatro) primeiros passos do MASP, que inclui desde a identificação do problema 

até a elaboração do Plano de Ação. Os demais passos não são escopo deste 

trabalho.  
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Resultados e Discussão 

A princípio, foi feita uma entrevista não estruturada com o empresário da 

empresa, com o intuito de coletar informações sobre o principal problema 

enfrentado pela empresa, que ficou definido como sendo: reclamações sobre o 

tempo de entrega dos pedidos. Assim, pode-se afirmar que o processo logístico 

apresentava falhas. Para identificar as falhas é necessário ter o entendimento de 

todos os processos logísticos da empresa, por isso, houve o mapeamento dos 

processos que compõem o fluxo do pedido. 

Ao realizar o fluxo do pedido, a empresa de Delivery conta com três 

aplicativos (app) sendo eles: app do parceiro, app do motoboy e app da empresa 

delivery de comida para qual é direcionado ao cliente. Para melhor visualização de 

como a plataforma funciona, apresenta-se o fluxograma do processo denominado 

de ciclo de vida do pedido nos três aplicativos. 

Desse modo, todo o processo foi mapeado por meio do software Bizagi 

Modeler 2, que está demostrado na figura 1 com o mapeamento do ciclo de vida do 

pedido, e está dividido em raias de acordo com seus atores.  

 

Figura 1: Mapeamento do Ciclo de Vida do Produto 

 

Fonte: Elaborado pela Autora através do Software Bizagi (2018). 
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Ao todo, o processo logístico é composto por 8 (oito) processos. Para poder 

ter o entendimento, de todos os processos da empresa de maneira clara e objetiva, 

foi descrito a trajetória de cada etapa do processo que vai desde a realização do 

pedido, análise, aceite pelo estabelecimento, produção do alimento até a entrega. 

Logo após identificadas as etapas que constituem o processo do ciclo de 

vida do pedido, assim como os processos que apresentam falhas, foram definidos 

os setes critérios que serão transformados em questionários e encaminhados aos 

clientes, para resultar na matriz de importância e desempenho, com base na 

definição de Slack (2008) que são, Custo, Qualidade, Flexibilidade e Desempenho 

na Entrega.  

A pesquisa procedeu-se por meio de uma amostra do total de usuários que 

utilizam o aplicativo, quantificou-se 490 usuários que responderam as avaliações 

do aplicativo na loja oficial Play store. O questionário foi encaminhado aos clientes, 

no dia 18 de abril de 2019, e encerrado no dia 23 de abril de 2019, obtendo 328 

respostas. Por meio dos resultados, pode-se lançar os respectivas análises na 

matriz de importância e desempenho, verificando os critérios escolhidos, a 

importância dos mesmos para os respondentes e o desempenho da empresa 

nestes em relação a concorrência assim ficando de acordo com o que é definido 

por Slack (2008)., conforme mostrado na figura 2.  

 

Figura 2: Matriz Importância - Desempenho Aplicada 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2018) 

Observou-se na perspectiva do cliente, em relação a concorrência, que o 

critério custo/benefício precisa ser melhorado em primeiro lugar. Para melhor 
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abordagem será invertido o termo custo/benefício para benefício/custo. Primeiro 

leva-se em conta os benefícios que poderão advir da decisão, compra ou venda e, 

só então, analisa os custos, já que um bom vendedor sabe demostrar os benefícios 

que seus produtos/serviços podem proporcionar a seus possíveis clientes 

(MEIRELES, 2014).  

Para os clientes de uma empresa de delivery de alimentos, o benefício 

buscado é a entrega com rapidez, e a empresa em estudo apresenta problema no 

processo, conforme já identificadas na primeira etapa do MASP, ademais, as falhas 

precisam ser eliminadas, possibilitando o aumento do benefício/custo e no 

desempenho em relação a concorrência. Nesse sentido, as propostas de melhorias 

serão focadas para estes critérios, que estão descritas nas 4 (quatro) etapas. 

O terceiro passo do MASP começa com a análise do histórico de 

desempenho e comportamento dos processos identificados com falhas, foi utilizado 

a ferramenta da qualidade histograma analisados os meses de outubro, novembro 

e dezembro do ano de 2018, os resultados obtidos pelo indicador da empresa 

denominado “farol” contém o tempo dos processos de forma separada 

Logo depois da definição de cada causa que provoca atraso no processo, 

apresentadas no Diagrama de Causa e Efeito, realizou-se a análise das razões 

mais e menos prováveis, com o intuito de canalizar os esforços para a solução das 

falhas. O quarto e último passo do MASP é dedicado ao Plano de Ação, que tem 

como objetivo elaborar ações para atuar sobre as causas. Para execução do plano 

de ação é usada a ferramenta de qualidade 5W2H, porém este trabalho será 

adaptado para o 5W1H, retirando a coluna ‘How Much’, quanto custa, não 

necessária para esse estudo. 

O plano de ações foi apresentado ao gerente da empresa para a devida 

adaptação e análise de possibilidades. Destaca-se que o MASP, foi aplicado 

apenas até o quarto passo, que é o Plano de Ação, pois não houve tempo hábil 

para executar as demais etapas, e estas não entraram no escopo do trabalho. O 

Plano de Ação está apresentado no quadro 1. 
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Quadro 1: Plano de Ação 5W1H 

 

 

Conclusão 

Dessa maneira, conclui-se que a utiliação do Método de Análise e Solução 

de Problemas é bastante vantajoso para identificar e analisar falhas em um 

processo logístico, propondo soluções aos problemas das organizações, para 

tanto, acredita-se que se as ações sugeridas no plano de ação, as medidas 

apontadas para o controle e padronização das ações propostas forem seguidas 

pela empresa, haverá a redução do tempo de entrega e aumento da satisfação e 

fidelização dos clientes. 
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Os Reflexos Do Princípio Da Cooperação No Processo 
Administrativo 

 

Jéssyka de Sousa Moura306 

Vinícius Pinheiro Marques307 

 

Resumo 

O Princípio da Cooperação, advindo pelo Código de Processo Civil, pode ser 
considerado uma novidade no âmbito jurídico e um novo modelo de processo, que 
visa igualar as partes da relação jurídica, à fim de que cada um coopere com o 
outro, para que a decisão seja proferida em um prazo razoável. Tendo em vista, o 
artigo 15 do Código de Processo Civil, que prevê a aplicabilidade subsidiária do 
processo civil no processo administrativo, a pesquisa pretende responder a 
seguinte indagação: de que modo seria possível a aplicação do Princípio da 
Cooperação no processo administrativo? Nesse sentido, o objetivo geral é verificar 
se é possível a aplicação do Princípio da Cooperação no processo administrativo, 
utilizando-se do método hipotético-dedutivo, da pesquisa qualitativa e exploratória, 
com obtenção de dados mediante a análise de documentos, livros e artigos. Ao 
final da pesquisa, conclui-se que os princípios que norteiam o processo 
administrativo são compatíveis com os deveres do Princípio da Cooperação. 

Palavra-chave: Código de Processo Civil. Direito Administrativo. Lei nº 9784/1999. 

Introdução 

A sociedade e empresas, diariamente, recorrem ao Poder Judiciário para 

sanar algum problema, mas nem sempre a análise e julgamento do processo é 

realizado dentro do prazo esperado. Diversos fatores contribuem para a 

morosidade dos processos judiciais, como o excesso de demandas, a dificuldade 

na produção e coleta de provas e a complexidade do caso. Na tentativa de 

solucionar esse dilema, houve a reforma do Código de Processo Civil que trouxe 

muitas novidades em seu bojo, à fim de garantir maior agilidade ao processo e 

transparência ao Poder Judiciário. 

Dentre as novidades, destaca-se o Princípio da Cooperação, previsto no 

artigo 6º, do referido diploma, que é alvo de alguns questionamentos dos 
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operadores do direito, em relação ao seu conceito, obrigatoriedade e abrangência. 

Para muitos doutrinadores, o Princípio da Cooperação é uma derivação do Princípio 

do Devido Processo Legal e do Princípio do Contraditório, sendo considerado por 

muitos como contraditório substancial. 

No âmbito jurídico brasileiro, é possível verificar a presença de apenas dois 

modelos processuais, o modelo inquisitorial e o modelo adversarial, mas com o 

advento do Código de Processo Civil, em 2015, surge-se o modelo cooperativo, à 

fim de igualar as partes envolvidas no processo e garantir que se obtenha em um 

tempo razoável uma decisão justa. 

Tendo em vista, a contemporaneidade do Princípio da Cooperação no Brasil 

e a escassez de material, essa pesquisa busca sanar algumas obscuridades, 

principalmente em relação aos possíveis reflexos do Princípio da Cooperação nos 

processos administrativos. Dessa forma, baseando-se em uma pesquisa 

bibliográfica e documental, utilizando-se do método descritivo-analítico, com uma 

abordagem qualitativa e com caráter exploratório, o estudo será dividido em três 

tópicos. 

No primeiro tópico, é realizada um breve contexto histórico do Princípio da 

Cooperação, abordando sua origem, os demais modelos de processos existentes, 

a introdução e a aplicabilidade do modelo cooperativo no Brasil e a previsão dos 

deveres, tanto para o juiz como para as partes. 

O segundo tópico, trata do processo administrativo brasileiro, mais 

especificamente, sua definição, regulamentação e princípios. E por fim, o terceiro 

tópico busca analisar os possíveis reflexo do Princípio da Cooperação no processo 

administrativo. 

 

Metodologia 

A metodologia tem como intuito auxiliar o pesquisador no desenvolvimento 

da pesquisa, na delimitação e processamento das informações, permitindo que seja 

alcançado as possíveis soluções da problemática. Segundo Prodanov e Freitas 

(2013, p 14), “em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas 

de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando 

ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação”.  
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Diante da contemporaneidade do tema e da escassez de material, essa 

pesquisa dispondo dos métodos científicos mais adequado, indagará sobre os 

reflexos que o Princípio da Cooperação, advindo do Novo Código de Processo Civil, 

poderá ter no processo administrativo. 

O primeiro método empregado, será a pesquisa exploratória, que permitirá 

ao pesquisador buscar por novas informações relativas ao assunto, à fim de 

aumentar o conhecimento inicial e, consequentemente, surgir novas indagações 

que enseje novas pesquisas. Gil (1999, apud, Oliveira, 2011, p. 20) afirma que a 

pesquisa exploratória “tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Como forma de reforçar a exploração de novos dados, será adotado também 

o método hipotético-dedutivo, que permitirá ao pesquisador alcançar um conjunto 

de resultados para a problemática, que ao ser experimentado pode refutar ou 

corroborar as postuladas.  

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, que de acordo com Fontelles 

(et al., 2009), “é o tipo de pesquisa apropriada para quem busca o entendimento de 

fenômenos complexos e específicos, em profundidade, de natureza social e 

cultural, mediante descrições, interpretações e comparações [...]”. Ou seja, a 

pesquisa qualitativa facilitará a compreensão sobre a adoção ou não do Princípio 

da Cooperação no processo administrativo, ponderando todas as peculiaridades 

encontradas. 

Por fim, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a revisão de 

literatura específica e a análise documental, sendo coletado dados pertinentes em 

artigos científicos, dissertações de mestrados, teses de doutorado, legislações 

correspondentes ao assunto, e algumas obras literárias.  

 

Resultados e Discussão 

A doutrina identifica dois modelos de processo, que devem estar em 

conformidade com as normas legais, para evitar o abuso de poder pelas 

autoridades responsáveis. No modelo inquisitorial, o juiz exerce sua função de 

forma autoritária e individual, não dependendo da vontade das partes. Enquanto 
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que, no modelo adversarial, o juiz fica condicionado a provocação e pedidos das 

partes, exercendo o papel de fiscalizador dos atos jurídicos que serão praticados. 

O Princípio da Cooperação está previsto no artigo 6º do Código de Processo 

Civil, que dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, dessa forma 

o artigo afasta qualquer ato de individualidade que possa ser praticado durante o 

processo, igualando as partes e estimulando o diálogo.  

Conforme Didier (2017), o modelo cooperativo teve como base para sua 

criação os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual, do 

contraditório e do respeito ao autorregramento da vontade no processo, ou seja, a 

atuação das partes e do juiz tem que ser pautada na boa-fé e na isonomia. O 

modelo cooperativo a fim de evitar que os sujeitos da relação ultrapassem os limites 

estabelecidos, prevê alguns deveres, como de esclarecimento, de consulta, de 

prevenção, de auxílio, de lealdade e de proteção. 

Nesse modelo, mesmo que a decisão seja considerada um ato individual do 

juiz, as partes por intermédio do contraditório, poderão a todo o momento tomar 

conhecimento e questionar as decisões tomadas pelo magistrado, sendo assim, o 

contraditório é fundamental para o andamento do processo, principalmente no 

resultado. 

No processo judicial a relação processual é triangular, enquanto que, no 

processo administrativo a relação é formada apenas pela Administração, que 

assume o papel de parte e julgador, e o administrado ou particular. Alguns 

doutrinadores afirmam, que o modelo cooperativo seria admissível apenas quando 

a decisão administrativa fosse objeto de questionamento no poder judiciário. Outros 

asseguram, que a cooperação pode ser aplicada no processo administrativo 

litigioso, visto que, o direito ao contraditório e a ampla defesa estarão garantidos, e 

os sujeitos estarão em uma situação de paridade e igualdade. 

Desse modo, para embasar a segunda corrente, que defende a incidência 

do modelo cooperativo no processo administrativo litigioso, é importante destacar, 

que os deveres advindos do próprio Princípio da Cooperação, podem ser extraídos 

da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo, à fim de 

garantir que todos os direitos dos envolvidos sejam respeitados e impor algumas 

obrigações. 
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Conclusão 

Ao analisar a Lei Federal 9.784/1999, é possível observar que os princípios 

que norteiam a Administração Pública são compatíveis com os deveres presentes 

no bojo do Princípio da Cooperação. No entanto, existem algumas peculiaridades 

que dificultam a adoção da cooperação no processo administrativo. 

A primeira, consiste na inexistência da relação jurídica triangular no Direito 

Administrativo, pois a relação é formada apenas por dois sujeitos. Dessa forma, 

com a aplicação do Princípio da Cooperação poderia surgir conflito de interesse, 

visto que a Administração Pública assume o papel de julgador e parte no processo. 

Além do mais, a decisão administrativa pode ser revista pelo Poder Judiciário, 

formando assim a relação jurídica triangular, possibilitando que as partes cooperem 

entre si. 

Outra peculiaridade persiste na existência ou não de litígio, sendo que 

quando houver litígio será possibilitado o contraditório, e por consequência a 

cooperação. Existem alguns doutrinadores que defendem que com ou sem litígio, 

o contraditório é um direito constitucional do interessado e deverá ser respeitado, 

até no processo administrativo sem litígio. 

Se todas as peculiaridades do processo administrativo pudessem ser 

resolvidas ou que encontrassem um meio termo, a adoção do Princípio da 

Cooperação acarretaria diversos benefícios ao andamento do processo 

administrativo. 
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Ferramentas De Marketing De Relacionamento Praticadas Por 
Escritórios Advocatícios De Palmas-TO 

 
 

Samuel Rodrigues Tavares308 
Flavio Augustus da Mota Pacheco309  

 
Resumo 

O presente artigo tem como escopo identificar as ferramentas de marketing 
praticadas por escritórios advocatícios de Palmas-TO. Trata-se de uma pesquisa 
na linha de tecnologia, inovação e comunicação, com metodologia quantitativa de 
caráter exploratório, onde foram aplicados questionários aos advogados lotados 
em Palmas-TO. Obteve-se a análise do perfil de estratégia de 9 advogados, 
resultando em uma sucinta ponderação no tocante as ferramentas utilizadas por 
estes profissionais do Direito 

Palavras-chave: Marketing de relacionamento, Advocacia, Comunicação. 

  
Introdução 

 
A arte da boa comunicação se faz não apenas nas conversações habituais 

de relação familiar ou amigável, mas também se pode tê-la como meio de 

essencialidade para o desenvolvimento das atividades na seara dos negócios. Ao 

decorrer do tempo os profissionais buscam se aprimorarem para atender as 

demandas provenientes da evolução do mercado. 

Quando alguém adquire determinado bem ou serviço busca satisfazer sua 

necessidade a curto ou longo prazo. Para conseguir se encaixar aos perfis de 

clientes, àqueles que respeitam os princípios éticos da sua profissão e inovam no 

tocante a comunicação e persuasão estará um passo a frente dos demais, pois o 

empreendedor multivisionários estuda as oportunidades oriundas das lacunas no 

mercado.  

Nesse ponto o mercado da advocacia não é diferente, pois a todo instante 

adentram novos profissionais a área, tornando o mercado ainda mais robusto e 

saturado, o que requisita aos já integrados ao mercado e aos recém-chegados, 

constante aprimoramento profissional e logístico.  

Há diferentes perfis de advogados no mercado, por esse fato não é 

necessariamente o investimento alto em formas de otimização idônea que irá atrair 
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clientes. Neste contexto, é vital evitar uma racionalização simplória a respeito do 

mercado, ou seja, voltar às ideias para atrair clientes somente se diferenciando de 

outros advogados, mas se esquecendo de que também existem diferentes 

personalidades de clientes. 

Há variadas maneiras de se conseguir ter ciência da existência de 

determinado advogado especialista e que saiba entender a demanda do usuário. 

Alguns preferem meios de comunicação modernos como, por exemplo, o 

Whatsapp, já outros se sentem mais confortáveis telefonando para o escritório ou 

enviando um e-mail.   

Aquele que está à procura de um profissional habilitado e capacitado para 

assumir o compromisso de operar o Direito em consonância com suas pretensões, 

normalmente buscará o advogado no mercado por meio de sugestões ou por 

pesquisa presencial nos escritórios, o que a depender dos interesses poderá 

ensejar em dúvidas a respeito de qual o melhor profissional a se escolher. 

Tal afirmação enseja debates quanto aos métodos pertinentes e adequados 

para atrair possíveis consumidores de serviços advocatícios. Diante disso, o 

presente estudo vislumbra a seguinte problemática: Quais as estratégias de 

marketing de relacionamento são praticadas por escritórios advocatícios em 

Palmas-TO? 

Tem-se como objetivo de estudo a análise das estratégias de marketing 

adotadas pelos escritórios advocatícios em Palmas-TO. O artigo se propõe a 

entender a maneira como os escritórios de advocacia em Palmas-TO se comportam 

quanto ao processo de inovação. 

O artigo se encontra alicerçado nesta introdução, conjuntamente com as 

justificativas e objetivos do trabalho. Logo após, expõem-se a fundamentação 

teórica, na qual se encontra a estruturação do conhecimento referente a estratégias 

de marketing, análise de mercado e a comunicação com o cliente. Por fim, revela-

se a metodologia, a análise dos resultados e as considerações finai 

  

Material e métodos 

 Essa pesquisa adotou o modelo quantitativo de caráter exploratório. 

A coleta de dados foi feita por meio da aplicação de questionário direcionado aos 

advogados que possuem escritórios advocatícios em Palmas-TO. Foram 
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entrevistados 9 advogados. O método quantitativo exploratório, segundo Marconi e 

Lakatos: São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para 

a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. 

Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de 

observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 

simultaneamente). (MARKONI E LAKATOS, 2003, p. 188). A pesquisa feita com 

envio de formulários visa contrair resultados que possam contribuir para a 

formulação de dados específicos que auxiliam na constatação de métodos de 

trabalho utilizados na área. O levantamento demonstrativo com dados obtidos no 

ambiente contribui para a melhoria das práticas de relacionamento entre empresa 

e consumidor. As características da comunidade advocatícia foram descritas 

graças à pesquisa descritiva levantada empiricamente, podendo-se traçar padrões 

e oposições constantes do que foi analisado. Os dados foram obtidos por meio de 

pesquisa de campo, com levantamento de dados no local objeto de pesquisa, isto 

é, os escritórios de advocacia em Palmas-TO. A análise dar-se diante da 

abordagem quantitativa com a utilização de questionário fundamentalmente 

estruturado de acordo com os possíveis perfis de marketing utilizados por 

escritórios advocatícios. Por esse método é possível levantar perfis, estratégias, 

opiniões e instrumentos utilizados como diferencial no mercado jurídico, 

proporcionado assim expor índices comparativas entre os advogados, para que 

fomentar o desenvolvimento constante no mercado através das ferramentas de 

relacionamento. 

 

Resultados e discussão 

 

 Neste ponto serão analisados os dados obtidos da pesquisa, realizando-

se ponderações acerca dos resultados objetivando alcançar conhecimento no 

tocante às ferramentas de marketing de relacionamento adotadas pelos advogados 

em Palmas-TO. Insta salientar que o número de entrevistados não precisar ser 

substancial, pois ao se vislumbrar pequenas proporções e características presentes 
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em diferentes profissionais da área, pode-se apresentar dados concretos de 

determinada parcela atuante no mercado.  

No gráfico 1 foi constado que a faixa etária dos entrevistados é variável. 

Sendo assim, 44,4% possui de 25 a 35, 33,3% possui de 36 a 50 anos, 11,1% 

possui mais de 50 anos e, por fim, também 11,1% possui de 19 a 24 anos. 

O gráfico 2 apresenta a localidade dos escritórios de acordo com as regiões 

de Palmas-TO. Observa-se que 44,4% se localizam nas ARSE’s, enquanto a 

localidade das ARSO’s, ARNE’s e outras regiões correspondem cada uma por 

11,1%, enquanto a região das ARNO’s equivale a 22,2%. 

Em relação à especialidade dos escritórios nota-se que a maioria dos 

entrevistados, correspondente a 88,9%, atua em escritório da área civil, 55,6% atua 

no âmbito do Direito do Consumidor, Administrativo e Trabalhista, 44,4% com 

Imobiliário. As áreas da Família, Tributário, Constitucional e Direito Público 

equivalem a 33,3%, enquanto Direito Comercial, Humanos, Financeiro e 

previdenciário quantifica 22,2%, já Penal, Agrário, Ambiental e Eleitoral refletem o 

montante de 11,1%. Insta salientar que porcentagem exasperada dar-se pelo fato 

de que o mesmo escritório pode atuar em diferentes áreas. Pelas vastas áreas de 

atuação proporcionadas pelo direito já se esperava uma miscigenação destas, o 

que comprova a amplitude de mercado em que os advogados podem atuar. 

O gráfico 4 expõe as especializações dos advogados, sendo que estas se 

mostram diversificadas, pois há doutores em Direito, na área da Família, Trabalho, 

Administrativo, Processo do Trabalho, Cível, Processo Cível, Direito Público e 

Agrário. Há searas que se mostram comuns como as do Direito Público e, no ramo 

cível e trabalhista, tanto no direito material quanto formal.   

O tempo de atuação do entrevistado está explicitado no gráfico 5, na qual 

apresenta que a maioria, no quantitativo de 33,3% atuam a mais de 10 anos na 

advocacia, enquanto 22,2% corresponde aos que trabalham já entre 1 e 3 anos ou 

a mais de 5 anos. Por fim, também de forma igualitária, 11,1% é a porcentagem 

referente aos que atuam a mais de 3 anos ou menos de 1 ano. 

No gráfico 6 é constatado que a maioria dos respondentes, 44,4%, optam 

pelo Whatsapp para contatar seus serviços, já 33,3% preferem o telefone, enquanto 

e-mail e outros correspondem a 11,1%. Pode-se constatar que a maioria prefere o 
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uso de meios práticos para manterem contato, o que proporciona melhor 

aprimoramento do tempo e otimização dos serviços. 

O gráfico 7 expõe se os escritórios possuem ou não algum sistema de 

captação de opiniões quanto aos serviços oferecidos. Deste modo, a maioria 

descreveu que não possui nenhum sistema de feedback, já 2 dos entrevistados 

demonstraram que utilizam algum programa ou sistema próprio para tal. Há uma 

escassez de instrumentos de análise interna, poucos se preocupam com este, 

tendo em vista o tempo ou recursos a serem investidos neste meio 

A partir do gráfico 5 é demonstrado como o operador do Direito atualiza seu 

conhecimento e procura acompanhar as constantes mudanças no mercado, sendo 

que o entrevistado poderia marcar quantas opções preferisse. Pode-se observar 

diante das opções que 66,7 % procuram especializações, 88,9% se aprimoram com 

o constante estudo sobre as legislações, 66,7% se utiliza de minicursos, 

congressos, simpósios e congressos, enquanto 33,3% demonstra preferência pela 

análise e estudo de mercado. O estudo é algo que se perpetua no Direito, pode-se 

perceber que ficar atento as constantes alterações nas legislações é crucial para 

os advogados terem desempenhos satisfatórios em suas atividades, contudo, 

conforme avaliado também há alternativas que auxiliam no desenvolvimento 

profissional. 

Em relação ao questionário correspondente ao gráfico 9, majoritária parte, o 

que equivale a 44,4%, possuem site e página no instagran, em segundo, 33,3% 

são adeptos as páginas do facebook ou não se adotam nenhuma das alternativas, 

enquanto a porcentagem menor, 11,1% possui blog. 

O gráfico 10 apresenta quais os networks, isto é, as formas de se estabelecer 

uma rede de contatos. Os equivalentes a 57,1% optam por utilizar podcasts (mídia 

que visa à informatização sobre o Direito), 42,9% preferem ministrar palestras, 

28,6% participam de comitês, associações e entidades da classe. A maioria dos 

entrevistados procura alguma forma de serem vistos por leitores, seguidores e 

clientes, pois tal visibilidade torna o profissional mais conhecido no mercado, 

tornando assim uma vantagem diante dos demais. 

O gráfico 11 expõe quais seriam as melhores formas para se fidelizar um 

cliente. Sendo assim, 100% dos que responderam o questionário concordam que a 

qualidade do serviço prestado é essencial, enquanto 55,6% são adeptos ao 
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relacionamento interpessoal, 44,4% ressalvam a proatividade, 33,3% pela 

flexibilidade dos honorários e 22,2% pelo constante estudo de questões jurídicas 

que possam ser de interesse de seus clientes.  

Na última análise exposta pelo gráfico 12, buscou-se ponderar um nível 

subjetivo da frequência com que os clientes voltam a utilizar os serviços. O 

correspondente a 44,4% demonstra que em uma escala de 1 a 5, o número 5, ou 

seja, o valor maior volta a contatar o suporte jurídico, já 33,3% marcaram o nível 4 

e 22,2% selecionaram o nível 3. Pelos dados analisados pode-se averiguar que os 

entrevistados sempre possuem algum cliente que voltam a procurar seus serviços, 

o que demonstra que essa prática é resultado de alguma imagem positiva deixada 

pelo advogado. 

 

Conclusão 

O escopo desse artigo foi analisar as estratégias de marketing de 

relacionamento adotadas pelos escritórios advocatícios de Palmas-TO. O estudo 

dos perfis de consumidor e o traçar de caminhos para o programo de novas 

ferramentas são tidos como cruciais no mundo do Direito. Diante dos resultados 

dos questionamentos e d aprofundamentos teóricos alçados nesse trabalho, pode-

se concluir que os escritórios podem optar pela melhoria na absorção de críticas 

construtivas, por meio de sistemas externos ou com ferramentas próprias, tal ação 

contribui para a melhoria do negócio e na captação de novos consumidores, pois 

entender com o público alvo se comunica e quais os seus anseios é o ponto 

principal para se destacar no mercado. Podem-se utilizar técnicas para cativar 

clientes através do foco na informatização. Os escritórios necessitam de constante 

e crescente aprimoramento técnico e teórico, pois o objetivo final da atividade 

advocatícia é a qualidade do serviço prestado, independentemente do resultado da 

causa.  
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Lei Federal De Combate À Intimidação Sistemática (Bullying): 
Diagnóstico Das Políticas Públicas Planejadas E Implantadas No 

Município De Palmas – TO 

 

Vitória Vieira dos Santos310 

Karine Alves Gonçalves Mota311 

Guilherme Augusto Martins Santos312 

 

Resumo   

A presente pesquisa buscou verificar se os diagnósticos e relatórios exigidos pela 

lei 13.185/15 são realizados, e ainda mais, quais os projetos e práticas para 

combater o Bullying nas escolas municipais de Palmas – TO. Por meio de 

questionários com questões pertinentes à pesquisa, os quais foram respondidos 

pelos Orientadores Educacionais de escolas selecionadas entre as regiões Norte e 

Centro Sul da cidade, com foco principal no público do 1º ao 9º ano do fundamental. 

Inobstante a existência de ações isoladas, a conclusão se atém na falta de 

programas ou projetos permanentes com foco no Bullying e as medidas para sua 

solução ou contenção, com ações planejadas e continuadas para tanto. Os 

relatórios produzidos pelas escolas não atendem a finalidade de controle, 

planejamento e fiscalização, necessitando aperfeiçoamento para que de fato a lei 

seja cumprida. 

Palavras-chave:  Bullying. Escolas Municipais Públicas de Palmas. Lei de Combate 

a Intimidação Sistemática. Políticas Públicas. 

 

Introdução   

A Lei 13.185/15, de 06 de novembro de 2015, implantou um programa marco 

no Brasil de combate à intimidação sistemática, conceituando o bullying como todo 

ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem 

motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, 

com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em 

uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

Para tanto, transmitiu aos Estados e Municípios a responsabilidade de 

planejar as ações em sentido macro, com o objetivo de combater com mais 

                                                           
310 Graduanda em Direito no UniCatólica; vitoriavieira.santos@hotmail.com 
311 Docente do curso de Direito do UniCatólica; Karine.mota@catolica-to.edu.br 
312 Docente do curso de Direito UniCatólica; guilherme@catolica-to.edu.br 
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eficiência esse problema que apesar de muito discutido, continua como demanda 

diária na vida escolar. Além disso na lei foram instituídos relatórios bimestrais, 

fundamentais para o devido acompanhamento do binômio (problema + solução), 

importantes para constatar as medidas que de fato demonstraram-se eficazes 

nesse combate. 

A relevância do tema e seus questionamentos encontra-se na elucidação 

dos pontos relevantes da lei que devem ser implantados com eficácia no sistema 

de ensino infantil das escolas municipais de Palmas-TO, para que seja possível 

elaborar, futuramente, técnicas e métodos de solução desses conflitos internos. 

 

Metodologia   

A pesquisa tem caráter lógico-dedutivo com amplo levantamento 

bibliográfico, possuindo duas extensões para desenvolvimento, sendo uma 

explicativa e outra de caráter explorativo, o método dedutivo “parte de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de 

maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica” (GIL, 2008, 

p.9). Destaca-se a importância das sínteses sobre os textos lidos, além da análise 

da Lei 13.185/15, observando seus pontos pertinentes e aqueles cujo 

aprimoramento seria essencial para o cumprimento efetivo da lei. 

Utilizando o método observacional, optou-se por produzir um questionário 

para avaliação nas escolas municipais, estabelecendo parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação através de memorando para autorização da pesquisa. O 

questionário foi realizado em 13 escolas, entre as regiões Norte e Centro Sul da 

cidade de Palmas-TO, contendo questões relevantes ao tema, sendo respondido 

por Orientadores educacionais e Diretores. Por fim, foram analisados para 

responder a problemática aduzida ao conteúdo do projeto.  

 

Resultados e Discussão   

O termo bullying tem sua origem na língua inglesa, representando um desejo 

consciente de agredir, maltratar outra pessoa, utilizando-se não apenas de meios 

físicos, mas psicológicos e morais, podendo ter como polo ativo ou passivo uma 

pessoa ou até um grupo. 
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Uma pesquisa realizada pela PLAN INTERNATIONAL BRASIL (2009), ONG 

defensora dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, analisou as 5 (cinco) 

regiões do país, com a participação de 5.169 alunos, concluindo que: 

a) 70% dos alunos pesquisados presenciaram uma cena de agressão aos 

colegas durante o ano letivo; 

b) 30% dos alunos vivenciaram uma ação violenta no mesmo período; 

c) O bullying foi praticado e sofrido por 10% do total de alunos pesquisados; 

d) A faixa de maior incidência do bullying foi na faixa entre 11 e 15 anos. 

 A priori, a referida lei tem o objetivo de caracterizar a prática do “bullying”, 

com o intuito de formalizá-lo e facilitar a sua identificação. Com isso, os artigos 1º, 

2º e 3º da Lei 13.185/15 tratam de definir os Bullying em diversos conceitos, os 

elementos caracterizadores (ataques físicos, insultos, etc) e os meios pelos quais 

as práticas podem ocorrer, sejam elas verbais, morais, sexuais, sociais, 

psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. 

 Entre dos artigos 4º e 7º, estão os passos e atribuições para que o combate 

se torne efetivo. Com foco na presente pesquisa, foram estudadas as atribuições 

dadas aos municípios, portanto, à cidade de Palmas. Logo, é possível afirmar que 

a reponsabilidade do município de Palmas frente a lei do combate à intimidação 

sistemática segue os eixos descritos no artigo 4º e seus incisos, na referida lei de 

combate à intimidação sistemática: 

Art. 4º “Constituem objetivos do Programa referido no caput do art 1º: 
 
I – prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em 
toda a sociedade; 
II – capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das 
ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 
III – Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização 
e informação; 
IV – instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e 
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores; 
V – dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos 
agressores; 
VI – integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a 
sociedade, como forma de identificação e conscientização do problema e 
forma de preveni-lo e combate-lo; 
VII – promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a 
terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 
VIII – evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, 
privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a 
efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 
IX – promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos 
os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação 
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sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas 
por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de 
comunidade escolar. 

 

É interessante destacar que a assistência psicológica, cujo cumprimento não 

ocorre, não é apenas uma questão educacional, pois o bullying se trata de uma 

questão de saúde pública, por isso mesmo deve envolver não só os educadores ou 

orientadores, mas ter respaldo técnico na área médica, psicológica, para que seja 

possível atender a criança de forma mais abrangente (SILVA,2010).  

Nenhuma das escolas visitadas possuíam atendimento psicológico ou 

assistência jurídica disponível para os alunos, conforme o artigo 4º, V da lei em tela. 

A assistência social fica por conta das orientadoras educacionais que, se 

necessário e possível, fazem os devidos encaminhamentos. 

 Além do exposto, é importante destacar que a lei traz expressamente como 

responsabilidade dos estabelecimentos de ensino o cumprimento desses passos 

para que ocorra um combate efetivo, pois elas é que têm contato direto com os 

casos e envolvidos. Para que os planejamentos não sejam generalizados ou 

tenham sua eficácia reduzida, o artigo 6º aduz que sejam realizados e publicados 

relatórios bimestrais, a fim de direcionar melhor os locais de incidência e tornar os 

projetos mais individualizados para um combate mais pontual. 

 Apesar de um grande avanço para o problema, a lei traz outros pontos que 

merecem ser discutidos. Sua redação é muito informativa, traça as características 

da intimidação sistemática, especifica as condutas, porém não busca ser 

imperativa, não institui nenhuma sanção caso alguma de suas metas não sejam 

cumpridas, tanto em relação aos projetos que devem ser instituídos, quanto aos 

relatórios que devem ser enviados, no caso, para a secretaria municipal de 

educação e superiores a cada dois meses, ou seja, o seu cumprimento é algo 

presumido.  

Ao deixar vaga a sanção pelo não cumprimento das exigências previstas em 

lei, as escolas funcionam em projetos não oficiais planejados anualmente pelo 

orientador educacional, porém, se o profissional é substituído durante o ano letivo 

o projeto tem que ser modificado pelo novo colaborador, pois sua implementação 

depende do orientador que dispôs os projetos de acordo com sua metodologia.  
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No que diz respeito aos relatórios exigidos pelo artigo 6º da lei estudada, não 

há um parâmetro claro sobre quem deve receber esses relatórios, o seu conteúdo 

específico ou como devem ser realizados, deixando essas questões em um campo 

generalizado.  

 Muitos orientadores relataram a média ou alta incidência do bullying, porém 

em 4 das 13 escolas selecionadas os orientadores não tinham conhecimento da 

própria lei que criminalizou o bullying, demonstrando que não há foco específico 

para a capacitação de docentes. Além disso, apenas em uma escola foi verificado 

um projeto disponível para análise com tópico voltado especificamente para o 

combate ao bullying, intitulado como “Bullying não!”, no projeto geral “Por uma 

cultura de paz e não violência na escola”. 

 Foi questionado também sobre os relatórios bimestrais que, em regra, 

deveriam ser enviados para os superiores. Porém, não são realizados relatórios 

gerais e oficiais sobre o tema, apenas ocorrências pontuais sobre os 

acontecimentos, para fins de informação e esclarecimentos aos pais e 

responsáveis. 

 Os relatórios seriam essenciais para a criação de métodos eficientes e 

incisivos no combate ao bullying, além de direcionar para quais escolas o foco 

deveria conter um projeto mais repressivo e qual deveria se ater ao preventivo, o 

que seria de suma importância nas escolas, tratar o problema antes mesmo que 

ele ocorra, fazendo com que os alunos saibam o que é a intimidação sistemática, 

traduzam para algo simples e entendam o porquê de não poder e não precisar fazê-

lo. 

 Algumas escolas apresentaram alguns dias em que falavam do bullying, 

como em semanas nas quais eram trabalhados temas como tolerância, consciência 

e comportamento, porém esses eventos ocorriam de forma esporádica e nem 

sempre o foco era a intimidação sistemática.  

 Em outras instituições, já foram estabelecidas parcerias com palestrantes, 

estudantes de psicologia, pedagogia, para eventuais projetos. Em especial, merece 

destaque a ajuda da Patrulha Escolar, coordenada pelo 1º Batalhão da Polícia 

Militar de Palmas, citada em 9 das 13 escolas, que realiza trabalhos em temas 

gerais, incluindo o bullying, a tolerância e a diversidade na escola. 
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 Outras escolas apresentaram ideias ainda tímidas sobre o tema, como um 

projeto de “escola para pais”, trabalhando os responsáveis preventiva e 

repressivamente, no intuito de buscar a raiz do problema. Ou seja, existem práticas 

na luta contra o bullying, apesar de não seguirem os ditames da lei, um passo que 

deve ser objetivo de todas as instituições de ensino, mas também deve incentivar 

a lei a acompanhar os casos concretos e se adequar à realidade escolar. 

 

Conclusões  
  

 Diante do estudo realizado, concluiu-se que o Município de Palmas não tem 

diagnósticos formais acerca da prática do bullying, pois inexiste a produção de 

relatórios bimestrais para pontuar a ocorrência deste, frente a falta de 

imperatividade da própria lei. 

 O Bullying consta no plano macro da Secretaria Municipal de Educação, 

porém o projeto não é implementado de fato nas escolas, já que no geral ocorrem 

atividades isoladas, em geral repressivas, não preventivas ou recorrentes, com uma 

programação prévia e definida.  

 Ao passo que não há um planejamento certo, é de suma importância 

salientar também que existem ações, mesmo que eventuais, cuja realização 

contribuem para o combate à intimidação sistemática. Os Orientadores 

Educacionais em geral seguem métodos de repressão ou prevenção, sejam 

focados no rigor ou na forma atenciosa. 

 São ações que implementam atividades de pesquisa sobre o tema em salas 

cuja ocorrência encontra-se alta, ou palestras esporádicas em sala, algo é feito, 

embora não siga o texto legal. Então percebe-se que apesar do não cumprimento 

efetivo da lei, e até mesmo a falta de imperatividade da mesma, existem promessas 

e ideias esperançosas para a solução das lacunas encontradas, com o objetivo 

claro de tornar a vida escolar mais harmoniosa. 
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Análise Da Regularização Fundiária Da Comunidade Da 
Capadócia Localizado Em Palmas – TO 

 

Ana Paula da Silva Albuquerque313 

Fábio Barbosa Chaves314 

 

Resumo 

A comunidade da Capadócia, assim como é conhecida uma área de ocupação 
irregular localizada na região extremo sul da cidade de Palmas–TO, é habitada por 
grande contingente populacional, sendo que a carência urbana decorrente da 
irregularidade imobiliária faz com que direitos fundamentais deixem de ser 
usufruídos. O problema central da pesquisa reside no questionamento quanto à 
viabilidade jurídica e urbana para se efetivar na localidade em questão a 
Regularização Fundiária, nos termos da Lei nº 13.465/17. Para alcançar o objetivo, 
foi realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa e bibliográfica com dados 
obtidos em documentos físicos e eletrônicos. Ao final da pesquisa, pode-se 
constatar o que já fora realizado quanto ao processo regulatório, e de se concluir 
acerca das viabilidades ou possibilidades jurídicas, considerando o Decreto da 
Reurb (Regularização Urbana). 

Palavras-chave: Comunidade Capadócia. Invasões. Regularização. Propriedade 

 

Introdução 

O constante e contínuo aumento da população urbana traz, inegavelmente, 

um problema as cidades: A irregular ocupação do solo urbano. Essas áreas 

irregulares implicam tanto no crescimento desordenado da cidade, como na 

propensão de diversas mazelas que surgem em decorrência da falta de acesso a 

serviço básico para o desenvolvimento urbano.  

A cidade de Palmas - To, apesar de ser uma cidade planejada, sofre, com o 

processo de implantação, repetindo o modelo excludente das cidades brasileiras e 

incapaz de romper com desigualdade histórica. Ao longo dos anos o poder público 
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reconheceu a situação de áreas irregulares e durante as discussões do Plano 

Diretor Participativo.  

Um dos direito e garantias assegurado no art. 5ª da CRFB/88 é o da 

propriedade, desde que tenha a sua função social, “sobre o conceito de 

propriedade, a propósito, poucas leis procuraram trazê-lo, diante das enormes 

dificuldades em seu preenchimento” (TARTUCE, 2018). 

O presente estudo incide sobre a área de ocupação irregular ao oeste do 

Jardim Taquari, mais precisamente nas quadras T33, T35, T23 e T25 em Palmas–

TO mais conhecida como Capadócia. Uma coletividade de baixa renda, sem 

estrutura de residência, acesso ao fornecimento de água tratada, energia e outros 

acessos de direitos básicos. Esta população ocupa uma área irregular por quase 

06 (seis) anos. 

Por ser um dos movimentos que já se perdura por umperíodo razoável, a 

comunidade Capadócia ocupa uma área irregular em que quase todos os 

envolvidos não têm acesso a condição de vida estável, o que traz enorme anseio e 

constrangimento social. 

 

Metodologia 

Este projeto dá ênfase à metodologia de pesquisa qualitativa, exploratória, 

descritiva e bibliográfica, acredita-se que estas modalidades de pesquisa são as 

que mais se aproximam da realidade a ser estudada, que envolverá obtenção de 

dados descritivos colhidos no contato direto com os pesquisadores e um estudo 

com mais profundidade do assunto.  

A coleta dos dados consistiu na pesquisa de campo, momento em que foram 

utilizadas técnicas de observação e questionários com questões aberta e fechadas. 

Os questionários de perguntas foram aplicados de forma amostral, com cerca de 

30% dos habitantes da Capadócia.  

A partir dos dados levantados na Prefeitura do Município de Palmas foi feito 

um confronto com o que é preceituado com as legislações de âmbito federal, como 

também o que é estabelecido no Plano diretor de Palmas.  

 

Resultado e Discussão  
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Esta ocupação, atualmente, é considerada a maior da capital, que abriga 

moradores em situações precárias, barraco de lonas de madeiras; sem acesso a 

energia e água encanada se perdurando por quase 6 (seis) anos.  

Quanto a distribuição da propriedade urbana, nos últimos anos, surgiu uma 

preocupação do legislador em buscar uma regularização possível dessas áreas e 

atualmente a Regularização Fundiária Urbana (REURB) é regulamentada pela a 

Lei 13.465/2017.  

No presente caso, conforme espécie regularizada na lei in causu, trata-se de 

uma regularização de Interesse Social (Reurb – S) em quea Regularização 

fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente 

(50 % + 1), por população de baixa renda, e que a aquisição de direitos reais pelo 

particular poderá ser feita de forma gratuita, a critério de ente público titular do 

domínio. 

Neste caso o Município de Palmas, deverá por meio da aprovação de projeto 

de regularização impor os limites da legislação de regência, com implementação 

de estruturas essenciais (art. 36, § 1º da lei nº 13.465/2017). 

A Lei nº 13.465/2017 traz um prazo de consolidação para as áreas objeto de 

Reurb promovida mediante legitimação fundiária, determinando que somente 

poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais (clandestino ou irregular) e 

não faz referências a prazos para a ocupação pelo beneficiário, mas tão somente 

a uma data limite para a consolidação do núcleo urbano informal. Ou seja, o 

beneficiário será o ocupante do imóvel no momento da realização da Reurb, não 

importando o prazo de ocupação. 

Em seu art. 14, a lei aplicada ao caso elenca as entidades que podem 

requerer o projeto de Regularização Fundiária Urbana (REURB), são eles: a) 

Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública 

indireta; b) os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por 

meio de cooperativas habitacionais; associações de moradores; fundações; 

organizações sociais; organizações da sociedade civil de interesse público ou 

outras associações civis; c) os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores 

ou incorporadores; d) a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários 

hipossuficientes; e e) o Ministério Público. 
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Quanto a procedimento administrativo, é necessário que o Município já 

disponha de um Plano Diretor Urbano, o que já foi feito pelo o Município de Palmas. 

Existe uma ordem lógica deste procedimento junto ao Poder Público, 

conforme estabelece o art. 28 da Lei 13.465/17, veja-se:  

1º Requerimento por escrito dos legitimados; 2º Abertura do processo 

administrativo; 3º Elaboração do projeto de regularização fundiária; 4º Notificações 

para os interessado apresentarem impugnações à Reurb no prazo de 30 (trinta) 

dias; 5º Selagem realizada pelos assistentes sociais (trata-se de uma demarcação 

urbanística, em que será identificado os imóveis públicos e privados abrangidos 

pelo núcleo urbano informal); 6º Elaboração do projeto de regularização; 7º 

Saneamento do processo administrativo; 8º Decisão da autoridade competente, 

mediante ato formal, ao qual se dará publicidade;  9º Expedição da Certidão de 

Regularização Fundiária CRF pelo Município (Documento expedido pelo Município 

ao final do procedimento da Reurb); 10º Termo de compromisso relativo à execução 

(envolvendo todo os responsáveis); e, 11º Registro da CRF e do projeto de 

regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis 

em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. 

Por meio da legitimação fundiária, o ocupante adquire a unidade imobiliária 

com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, 

gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, 

exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado (art. 23, § 2º, da Lei 

13.465/2017). 

A demora na regularização fundiária é o principal problema na comunidade. 

E de acordo com asinformações obtida pelo o setor de regularização da prefeitura 

de Palmas - TO, a regularização fundiária da área já foi aprovada, os serviços de 

água e energia já foram regularizados, restando apenas a realização da topografia 

da área. 

Em visitas realizadas na comunidade foi verificado que poucasresidências 

possuem uma casa rebocada com tijolos, a maioria não tem uma estrutura, moram 

em barracos onde não possuem instalações de água e energia, tendo o acesso 

desse direito apenas por meio de desvios, as ruas não são asfaltadas e não 

possuem um segurança eficaz, acesso a posto de saúde dentro do local, tendo que 

recorrer ao ponto mais próximo do local, fora a falta de implantação de 
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infraestrutura básica que é essencial para a sadia qualidade de vida e dignidade da 

população local.  

Em uma pesquisa realizada nos dias 31/04/2019 e 20/05/2019 com um 

percentual de 30% da comunidade, verificaram-se que somente 34% tinham 

acesso a água encanada e 66% não tinha encanamento, como demonstra o gráfico 

1. 

Gráfico 1 – Proporção de acesso a água na comunidade 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao passo que quanto ao acesso de energia instalada nas residências, cerca 

de 38% dos entrevistados tem a energia instalada, enquanto cerca de 62% não tem 

acesso e nem a previsão, como pode-se notar no gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Proporção de acesso a energia elétrica 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Ademais em conversas com alguns dos moradores, foi informado que a 

quantidade de violência e roubos havia aumentado e que eles anseiam pela a 

regularização do local.  Todavia, nenhum deles sabe informar se a propriedade 

onde eles residem é uma propriedade privada, do Município de Palmas ou do 

estado do Tocantins. 

Registro fotográfico da Comunidade da Capadócia (maio/2019). 

Energia instalada 

Acesso
Não tem acesso

Acesso a água instalada

Acesso
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Conclusões 

Em analise de todos os estudos e procedimentos realizados, tem-se como 

resposta do projeto de extensão que a ocupação irregular ao oeste do Jardim 

Taquari, mais precisamente nas quadras T33, T35, T23 e T25 em Palmas – To 

mais conhecida como Capadócia, região sul é uma área que já se encontra como 

uma das áreas em demanda de regularização urbana. 

Todavia, ainda se encontra no inicio do procedimento cabível para a Reurb. 

Conforme informações disponibilizadas pelo Setor de Regularização Fundiária do 

Município de Palmas, encontra-se atualmente pendente a conclusão de acordo 

firmado entre o Município de Palmas, o Estado do Tocantins e o proprietário da 

área onde se encontram os imóveis localizados na região da Capadócia. Nos 

termos do Decreto da Reurb, tal conclusão se faz necessário. 

Assim,os serviços a serem executados quanto a regularização da 

Comunidade da Capadócia são:  1º) Requerimento; 2º) Decreto do Reurb; 3º) 

Notificação; 4º) Selagem; 5º) Coleta de documentos dos beneficiários; 6º) 

Elaboração do Projeto urbanístico; 7º) Expedição da CRF (Certidão de 

Regularização Fundiária); 8º) Termo de compromisso relativo a execução; 9º) 

Registro do projeto urbanístico perante o Registro de imóveis.  
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Aplicabilidade Da Dispensa De Licitação Nos Órgãos Públicos 

 

                                                                                          Suelle Barbosa Lima315 
                                                                        Jose Fernando Bezerra Miranda316 

 

Resumo  

O tema escolhido para este estudo e que será discutido ao longo dos tópicos a 

seguir trata sobre a aplicabilidade da dispensa de licitação nos órgãos públicos. A 

licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública compra, 

vende, loca, contrata empresas prestadoras de serviços, através da escolha da 

proposta mais vantajosa ao interesse público, bem como às suas conveniências e 

necessidades. Contudo existem, casos em que tal procedimento poderá ser 

dispensável, ou até mesmo inexigido, dependendo da situação concreta 

apresentada para análise. Buscou–se esclarecer do que se trata o Procedimento 

de Dispensa de Licitação e sua aplicabilidade. Ficou evidente através deste estudo 

que grande parte da população não tem conhecimento suficiente e respeito desse 

procedimento, como foi observado ao aplicar um questionário abordando esse 

tema. Esse estudo se caracteriza como pesquisa de campo e utilizou da aplicação 

de um questionário aos funcionários de órgãos públicos Palmas e também a alunos 

da Universidade Católica.  

Palavras-chave: Licitação. Dispensa. Público. 

 

Introdução 

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública 

compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras de serviços, por meio da 

escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público, bem como às suas 

conveniências e necessidades (Lei 8.666, 1993) 

Pretende-se aqui verificar o seguinte problema qual o nível de informação 

dos acadêmicos da Universidade Católica e funcionários Públicos Estaduais sobre 
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a dispensa de licitação conforme a lei 8666/93. O objetivo geral desse trabalho é 

mostrar o nível de entendimento sobre a dispensa de licitação. Buscou também 

responder aos seguintes objetivos específicos: Analisar o conceito e a estrutura da 

dispensa de licitação; Apresentar os casos em que se torna dispensável a licitação; 

Mostrar os resultados de um processo de dispensa de licitação. 

O referido estudo se justifica demonstrando a necessidade de aquisição de 

bens e serviços através da contratação direta como modalidades de dispensa de 

licitação para atender as necessidades da Administração pública em diversas 

situações, que vão desde suprimento de materiais e bens a serviços em geral. 

Diante disso essa pesquisa se mostra de grande valor para o entendimento sobre 

o tema em questão, tendo em vista que é um assunto pouco abordado e de muito 

interesse para a sociedade. 

 

Metodologia 

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa bibliográfica por usar de 

textos e artigos já publicados na internet e em livros disponíveis em bibliotecas 

públicas, e pesquisa de campo por utilizar de um questionário, aplicado aos alunos 

da catolica e funcionários públicos do Estado do Tocantins. A pesquisa bibliográfica 

segundo Fonseca (2002, p. 32): 

 

é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 
que já se estudou sobre o assunto. Existem porém, pesquisas científicas 
que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta. 

 

O sujeito dessa pesquisa foram os alunos da universidade católica e 

funcionários públicos estaduais do TO. Os dados foram classificados como 

secundários por serem extraídos de legislação, artigos, livros e outros textos 

pesquisados na Internet e localizados em bibliotecas. Também foram classificados 

como primários por serem extraídos a partir de um questionário. Os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados foram através de questionário aplicado aos alunos 

da universidade. Marconi & Lakatos (1999. p.100) afirmam que o questionário é um 
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“Instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito”. 

O questionário foi apurado por meio de levantamento dos estudantes do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica do Tocantins. Para a coleta 

de dados, aplicou se 50 questionários com 10 perguntas fechadas de múltipla 

escolha no dia 15/09/2019 apenas para os estudantes da UNICATÓLICA. Para 

melhor compreensão dos dados das informações acolhidas nas entrevistas foi 

necessário a utilização de gráficos elaborados em planilhas do Excel.  

 

Resultados e Discussão 

 

Resultado das perguntas do questionário. 

01. Você tem Conhecimento do que se Trata o Procedimento da Dispensa de 

Licitação? 

Gráfico 01 – Pergunta 01. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Na primeira pergunta onde foi questionado se os entrevistados tinham 

conhecimento do que se trata o procedimento da Dispensa de Licitação, a maioria 

com um percentual de 80%, respondeu que SIM, e somente 20% que não. Isso 

mostra que uma grande parte da população tem conhecimento a respeito desse 

procedimento. 

 

02. A Dispensa de Licitação Ocorre Quando as Despesas Não Ultrapassem R$ 8 

mil para Serviços e Materiais, e R$15 mil para Obras, Você Concorda? 
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Gráfico 02 – Pergunta 02. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Quanto à segunda pergunta onde foi questionado sobre os valores onde 

ocorre a dispensa de licitação, 80% responderam que concordam com a afirmativa 

e 20% dos entrevistados disseram que não são de acordo. Estes dados 

representam que a população tem certo conhecimento a respeito da dispensa de 

licitação no que diz respeito a esses valores. 

 

03. No Processo de Dispensa de Licitação Quais as Principais Falhas Cometidas? 

 

Gráfico 03 – Pergunta 03. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

No que diz respeito a questionamento sobre as falhas cometidas no 

processo de dispensa de licitação, haviam quatro alternativas para os entrevistados 
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responderem, contudo somente duas foram apontadas ficando assim: 70% 

apontaram que era FRAUDES e 30% escolheram VICIOS. 

 

Conclusões 

Tendo como referência o que foi exposto neste estudo, podemos concluir 

que é relevante reforçar o entendimento de que o procedimento licitatório, através 

dos princípios constitucionais que conduzem os atos a serem praticados pela 

Administração Pública, é exigência formal a ser notada na contratação pelo Poder 

Público. 

Entretanto, apesar de representar regra na seleção de particulares para 

celebração de contratos administrativos, nossa Lei prevê alguns casos em que se 

pode dispensar ou inexigir a instauração de procedimento licitatório, de acordo com 

o que foi acima reportado. 

É possível perceber através das respostas contidas no questionário aplicado 

que ainda se faz necessário instruir a população a respeito de como ocorre o 

procedimento de dispensa de licitação, tendo em visa que alguns não souberam 

responder adequadamente quando foi questionado do que se tratava esse 

procedimento dente outras questões.  

Por fim torna-se necessário observar os preceitos legais e constitucionais, 

que traduzem as formalidades fundamentais para os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, cujo não cumprimento pelos administradores importará 

em infração penal devidamente tipificada no Estatuto Federal Licitatório. 
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Contabilidade Gerencial: Os Impactos da Reforma Trabalhista na 

Gestão de Negócios 

Sabrina Marques Coutinho317 
Lidiane dos Santos Silva318 

Resumo 

Essa pesquisa teve como objetivo verificar por meio da Contabilidade Gerencial, os 
impactos da Reforma Trabalhista na gestão de negócios. A Contabilidade 
Gerencial, tem como principal objetivo analisar os dados e produzir informações 
que possam ser utilizadas de forma interna pelos administradores da empresa na 
tomada de decisões e no alcance de metas traçadas pela cúpula estratégica da 
organização. Com relação à Reforma Trabalhista, o seu principal objetivo segundo 
o governo, seria diminuir o desemprego e a crise econômica no país e na gestão 
de negócios e a partir disso foram alterados artigos que promoveram mudanças 
substanciais para os trabalhadores e para a empresa. A metodologia utilizada para 
responder à problemática é uma pesquisa bibliográfica e documental com 
abordagem qualitativa. Os resultados alcançados permitem concluir que a Reforma 
trouxe oportunidades de obter resultados considerados eficazes no que concerne 
à contabilidade gerencial, uma vez que se utilizada de modo estratégico possibilita 
a redução de custos. Por meio da Contabilidade Gerencial que foi possível verificar 
as informações contábeis e financeiras do negócio. 
Palavras-chaves: Gerencialidade.  Legislação Trabalhista. Financeiro  

 

Introdução 

         O Brasil, por meio da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, acabou passando 

por grandes e profundas mudanças no ordenamento jurídico que controla as 

relações trabalhistas desde a instituição da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) no ano de 1943. A Lei, reconhecida como Reforma Trabalhista, altera, cria e 

revoga mais de cem artigos e parágrafos da CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas) e mudou de forma considerável o funcionamento do mercado de 

trabalho brasileiro quando entrou em funcionamento em novembro de 2017. O 

processo de reformulação das normas já estabelecidas na reforma trabalhista tem 

como a principal finalidade, retomar o equilíbrio em relação ao desemprego. As 

condições submetidas para essa nova reformulação das Leis Trabalhistas tanto 

para os demais ramos como para a construção civil, agregou pontos positivos e 

negativos que afetou e modificou o mercado de trabalho. (GARCIA, 2018) 
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            Com a aprovação da Lei da terceirização, criada em 31 de março de 2017, 

a reforma trabalhista influencia direto na realidade do gerenciamento de prestação 

de serviços. Nesse sentido, aborda-se então a contabilidade gerencial, pois ela faz 

parte do processo de gerenciamento, principalmente no que diz respeito a tomada 

de decisão. Com relação a contabilidade gerencial na prestação de serviços 

Crepaldi (2006) cita que “O ponto fundamental do gerenciamento é o uso da 

informação contábil como ferramenta de administração”. Sendo assim, é 

necessário que haja essa inclusão para produção de informação operacional para 

os colaboradores.  

           A Reforma Trabalhista no Brasil, teve uma mudança significativa na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) instrumentalizada pela Lei 13.467 de 

2017. Desencadeou-se, contudo, várias dúvidas acerca das mudanças trazidas por 

esta Lei. Cardone (2009) discute como a reforma poderá impactar a produtividade, 

e a forma como a valorização da negociação coletiva, a representação dos 

trabalhadores na empresa e o fim da contribuição sindical podem levar a um melhor 

diálogo entre os trabalhadores e a empresa, elevando a duração dos vínculos e 

aprimorando condições e relações de trabalho. O objetivo desta reforma, segundo 

o governo foi de combater o desemprego e a crise que se instalou no país 

derrubando a economia, facilitando tanto para o empregador, quanto para o 

empregado.  

            Até então, o que se tinha era o projeto de lei, proposto então pelo ex-

presidente Michel Temer, e tramitava pela câmara dos deputados, 

consequentemente sendo aprovado logo em seguida. Entra em cena, logo em após 

a Lei da terceirização, que foi “reformada” em diversos aspectos que até então não 

eram permitidos. . 

            Nos aspectos das mudanças que a Reforma Trabalhista trouxe juntamente 

com a Lei da terceirização, encontra-se de fato as dúvidas com relação ao que 

mudou a respeito e como as mesmas podem ser vantajosas ou não com relação 

ao gerenciamento das empresas. O tema escolhido apresenta a realidade da 

Reforma Trabalhista, no que diz respeito a gestão estratégica e financeira destas 

mudanças e de como elas impactam direta e indiretamente no gerenciamento das 

atividades empresariais. O estudo desencadeou o objetivo geral de verificar os 

impactos da reforma trabalhista na gestão de negócios por meio da contabilidade 
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Gerencial e para isso deverão ser trilhados os objetivos específicos de entender a 

Reforma Trabalhista, verificar a importância da Contabilidade Gerencial para as 

empresas e de mapear as principais mudanças na legislação trabalhista. 

 

 Metodologia 

          A metodologia é o caminho que o pesquisador precisa percorrer para 

responder à questão problema. O capítulo metodológico na investigação, estrutura 

o estudo com o intuito de mostrar para os usuários, os processos e procedimentos 

realizados na pesquisa que irão ajudar no entendimento do trabalho de maneira 

que facilite aos receptores a compreensão sobre o assunto, abrangendo assim o 

conhecimento. Pode ser entendida como um processo no qual se aplica diferentes 

tipos de métodos, técnicas e materiais podendo ser por exemplo, coleta de dados 

no campo de pesquisa. 

           Para obtenção dos resultados do estudo sobre o tema exposto aqui, foram 

utilizados os seguintes tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica e documental, com 

foco em obter resultados acerca do assunto abordado. Segundo Marconi; Lakatos 

(2010) a pesquisa bibliográfica “é um apanhado geral sobre os principais trabalhos 

já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados 

atuais e relevantes relacionados ao tema”. Ou seja, a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de um material já elaborado e construído, como por exemplo, 

livros e artigos científicos.  

         Pela realização da pesquisa em legislações acerca da Reforma Trabalhista 

foram estudados artigos e documentos, deste modo caracteriza como pesquisa 

documental e por meio das técnicas que foram utilizadas, foi considerada uma 

pesquisa qualitativa, com observações na qual levará em consideração os fatos 

abordados durante todo este trabalho para que assim, se possa chegar no objetivo 

final do estudo. 

 

Resultados e Discussões 

              A reforma trabalhista foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer e 

alterou a Lei Trabalhista nacional, e trouxe novas definições sobre jornada de 

trabalho, férias, e outros quesitos. Mas o que muda realmente com essa nova 
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reforma? Segue o mapeamento das alterações que desencadearam em economia 

ou mudança na política de custos das principais organizações do país, as 

mudanças que contribuíram são apresentadas no quadro 1 e são confrontadas 

analisando a legislação anterior e atual 

Quadro 1: Mapeamento das mudanças da Legislação Trabalhista 

Principais 

mudanças na 

Reforma 

Trabalhista 

 

Regra antiga 

 

Regra atual 

 

 

 

Férias 

Férias de 30 dias poderiam 

ser divididas em até dois 

períodos, mas um deles não 

poderia ser inferior a 10 dias. 

Haveria a possibilidade de 1/3 

(um terço) do período ser 

pago em forma de abono. 

As férias podem ser divididas 

em até 3 períodos, desde que 

haja negociação, e é 

necessário também que um 

dos períodos seja de pelo 

menos 15 dias corridos. 

 

 

 

Banco de 

Horas 

 

As horas excedidas em um dia 

de trabalho poderiam ser 

compensadas em outro dia, 

desde que não excedesse, no 

período máximo de um ano. 

Havia também um limite de 10 

horas diárias. 

Agora, o banco de horas pode 

ser acordado por acordo 

individual escrito, sendo que a 

compensação se realize no 

mesmo mês. 

 

 

         

       Jornada 

 

A jornada era limitada a 220 

horas mensais, 44 horas 

semanais, 8 horas diárias, 

podendo haver até 2 horas 

extras por dia. 

A Jornada diária agora é de 12 

horas com 36 horas de 

descanso, respeitando o limite 

de 44 horas semanais (ou 48 

horas, com as horas extras) e 

220 horas mensais. 

 

 

 

Terceirização 

Antes, não existia a chamada 

terceirização. O ex-presidente 

Michel Temer sancionou o 

projeto de lei que permite a 

Existe um período de 18 meses 

que impede que a empresa 

demita o funcionário efetivo 

para recontratá-lo como 

terceirizado. O terceirizado tem 
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terceirização para atividades-

fim. 

que ter as mesmas condições 

de trabalho dos efetivos. 

 

 

 

Rescisão 

Contratual 

A ratificação da rescisão 

contratual só poderia ser feita 

em sindicatos. 

A ratificação da rescisão do 

contrato de trabalho pode ser 

feita na empresa, na presença 

dos advogados do empregador 

e do funcionário – que pode ter 

assistência do sindicato. 

FONTE: ADAPTADO Cardone,(2009 

Uma das questões de maior destaque da nova legislação trabalhista no 

Brasil é a concessão para que empregado e empregador negociem questões 

relativas à sua atuação, duração da jornada, parcelamento de férias e banco de 

horas o que acaba influenciando sobremaneira a Contabilidade Gerencial da 

empresa. Tudo isso segue em atividade, porém vale lembrar que toda essa 

flexibilidade, mesmo sendo bastante útil, acaba dependendo bastante das 

características do negócio e do fato da empresa estar ou não preparada para lidar 

com essas mudanças. É ai que entra o tão importante gerenciamento. 

          A contabilidade gerencial torna-se deste modo indispensável como 

ferramenta no que diz respeito ao gerenciamento destes valores e entendimento 

destes números, pois através dela consegue-se obter melhor êxito com relação a 

gestão do negócio, além disso, quem comanda uma empresa precisa, agora dar 

ainda mais atenção para manter os contratos dentro da Lei. Analisando o que 

concerne à  terceirização por exemplo, ela deve envolver a prestação de serviços 

e não o fornecimento de trabalhadores por meio de empresa em si. Então, se 

defende o entendimento de que os referidos serviços, devem ter uma certa 

especialidade. O contrato de prestação de serviços deve haver: qualificação das 

partes; especificação do serviço a ser prestado; prazo para realização do serviço, 

quando for o caso e valor. Neste sentido, estes itens do contrato são confirmados 

pela Lei 6.019/1974, incluído pela Lei 13.429/2017.  
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           Desta forma, é de fundamental importância que a empresa tomadora adote 

bons critérios para a escolha das empresas terceirizadas, exigindo a apresentação 

de diversos documentos e certidões negativas, buscando referências da mesma 

perante outros tomadores de serviços, medindo sua capacidade financeira, entre 

outras e diversas medidas. A contratação da empresa certa evita futuros 

aborrecimentos e geração de dados contábeis não confiáveis. 

            A precisão e confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros 

e operacionais objetivam a geração de informações adequadas e oportunas, 

necessárias gerencialmente para administrar e compreender os eventos realizados 

na empresa, seja eventualmente ou no seu dia-a-dia. 

 

Conclusões 

           No que tange o gerenciamento de uma empresa, independente do ramo, a 

contabilidade gerencial é eficaz e precisa, ajuda os gestores no fornecimento de 

informações e na tomada de decisões, principalmente na parte financeira. Este 

trabalho buscou mostrar e analisar o impacto da reforma trabalhista na gestão de 

negócios e à contabilidade gerencial. No que diz respeito às mudanças que a 

reforma trabalhista trouxe e qual a relação da contabilidade gerencial com a 

mesma. 

         Portanto, conclui-se que a contabilidade gerencial se torna uma ferramenta 

indispensável e tem de estar presente nas empresas e seus negócios, mostrando 

para os gestores, empresários e até mesmo para os colaboradores, que é 

importante analisar as informações financeiras para que assim, haja sucesso e 

êxito na tomada de decisões da empresa e ela esteja sempre atualizada. As 

mudanças nas legislações podem gerar prejuízos às organizações e analisar de 

modo criterioso é de suma importância, desconhecer os resultados financeiros 

podem vendar o gestor na tomada de decisões.  
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Planejamento Financeiro Pessoal: Um Estudo Com Os 

Acadêmicos Do Curso De Ciências Contábeis Em Um IES Em 

Palmas – TO 

 

Lucas Zifirino Lima319  

José Fernando Bezerra Miranda320
 

 

Resumo 

Conforme se vê atualmente, muitos estudantes não possuem uma 
estabilidade financeira devido à falta de planejamento. Pensando nisso a pesquisa 
tem como objetivo averiguar o comportamento dos estudantes do curso de 
ciências contábeis com relação ao planejamento financeiro pessoal, possui o tipo 
de pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa bibliográfica e pesquisa 
de campo, aonde será buscado informações como, demonstração da prática 
contábil, planejamento pessoal, planejamento curto e longo e possível modelo de 
finança pessoal. Por meio do tipo de abordagem quantitativa, foi-se utilizado um 
questionário estruturado e aplicado para esses estudantes. Com o conhecimento 
sobre a importância do planejamento pessoal, o presente artigo poderá ser uma 
porta aberta para que os estudantes abram a mente para se consolidarem melhor 
financeiramente no futuro. 

Palavras-chave: Estudantes. Disciplina Financeira. Organização. 

 
Introdução 

 
O Brasil está num momento onde a estabilidade econômica fornece o 

crescimento do emprego, do rendimento e acesso ao crédito. A grande questão 

deste momento está na parte que a população não tem conhecimentos sobre a 

educação financeira e não ter tido um aprendizado no passado para lidar com a 

parte financeira pessoal. O grande resultado disso é o aumento do crédito, a falta 

de conhecimentos sobre gestão do dinheiro, o endividamento e, por fim, a 

inadimplência. 

A contabilidade nos acompanha a todo o momento seja na divisão de terras, 
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comida, dinheiro e entre outros. A contabilidade existe desde os primórdios, 

Marion (1998, p. 5) resume que, a contabilidade é o homem, pois é ele que controla 

seus pertences, rebanhos e comida, temos característica de ambição, temos a 

tendência de crescer e ter mais. 

Esses conceitos trazem a ideia que, pessoas físicas não só podem como 

devem usar a contabilidade financeira para construir um alicerce voltado para 

futuro. A contabilidade financeira para pessoa física é relevante, pois com a prática 

correta nos ajudam a evitar crises financeiras, prejuízos com dívidas bancárias, 

depressões e os famosos imprevistos rotineiros. 

Quanto aos objetivos, o presente artigo tem a como objetivo geral averiguar 

o comportamento dos estudantes do curso de ciências contábeis com relação ao 

planejamento financeiro pessoal. Quantos os objetivos específicos, averiguar os 

mecanismos utilizados pelos estudantes para economizar recursos, detectar o 

comportamento dos estudantes em relação aos investimentos praticados e 

levantar formas de gerenciamento de ganhos financeiros. 

 
Metodologia  
 

O trabalho, trata-se deu um estudo de caso com os estudantes. Segundo 

Gil (2010, pag 37), o “estudo de caso consiste em um estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. Este trabalho foi baseado na maneira de como os estudantes de 

ciências contábeis se comportam perante o controle financeiro. Trata se os tipos 

de pesquisas exploratória, que está relacionado a levantamento de bibliográfico, 

pesquisa de campo e pesquisa descritiva e deseja dar aos leitores uma visão de 

fácil interpretação da importância da contabilidade financeira para as finanças 

pessoais, a pesquisa é muito extensa e com isso a presente pesquisa foi inserida 

em um breve artigo com objetivo de contribuir com dados que mostra a influência 

nos processos de tomada de decisão para os estudantes de ciências contábeis. 

E desta forma, foi realizado a aplicação da pesquisa de campo para os 

alunos de Ciências Contábeis entre 4° e 6° período noturno, por meio de 

questionário online. O curso tem em média de 70 a 60 alunos, porem somente 50 

responderam ao questionário. A pesquisa de campo dar uma visão de como a 

contabilidade financeira é importante para tornarmos pessoas mais controladas e 
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que favorece para um futuro melhor, aonde as populações com a disciplina 

financeira tornam as pessoas com melhores condição de vida. 

Para a execução da pesquisa, foram efetuados os estudos e a explicação 

dos dados coletados e foram feitos com base em teorias, que tem por finalidade 

explicar e compreender a problemática proposta, a qual neste caso referiu-se à 

relevância da Planejamento Financeiro Pessoal: Um Estudo com os Acadêmicos 

do Curso de Ciências Contábeis em um IES em Palmas-TO. 

 
 
Resultados e Discussão 
 

O questionário foi apurado por meio de levantamento dos estudantes do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica do Tocantins. Para a coleta 

de dados, aplicou- se 50 questionários com 10 perguntas fechadas de múltipla 

escolha no dia 15/09/2019 apenas para os estudantes da UNICATÓLICA. Para 

melhor compreensão dos dados das informações acolhidas nas entrevistas foi 

necessário a utilização de gráficos elaborados em planilhas do Excel. 

Os dados obtidos foram analisados, interpretados e apresentados através 

de gráficos, os quais estão expostos a seguir: 

 
Gráfico 01 - Você se considera independente financeiro (a)? 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Como um resultado já esperado pelo decorrer da pesquisa, cerca de 90% 

dos estudantes não são independentes financeiros, cuja eles mesmos conseguem 

se manter. O curso de Ciências Contábeis é muito voltado ao controle empresarial, 

e porque não os estudantes começarem a se controlarem financeiramente com 

base em planejamento empresarial? Apenas 10% dos entrevistados se consideram 
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independentes financeiros, o que retrata a questão apresentada do gráfico 01 onde 

16% aplicam em investimentos, que por serem investidores tende – se a serem 

mais regrados quanto a educação financeira. 

 

Gráfico 02 - Você já fez planejamento financeiro no qual incluem seus 
gastos mensais, receitas e investimentos? 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Como de padrão a todos os brasileiros, sempre fazem o planejamento 

apenas das receitas e os gastos, neste questionamento 50% fazem isso. Antes a 

questão de investimento era algo para quem já tinha um plano financeiro 

consolidado e podiam usar seus lucros em investimentos. Atualmente o auge está 

mais voltado para investimentos e como uma profissão excelente, a contabilidade 

está muito ligada diretamente com esse “emprego”. Apenas 10% dos estudantes 

usam os investimentos para alcançar seus objetivos, 20% utilizam a técnica de se 

planejar apenas com os gastos, que por hora podem ultrapassar o salário com 

gastos talvez desnecessários. Apenas 5% utilizam dos investimentos para cumprir 

a meta especificada, seja comprar uma casa, carro e etc. E um dos objetivos 

apontado neste artigo foi sobre os investimentos, cerca de 15% não sabem investir 

o próprio recursos, hoje tem como aplicar em todo canto seu dinheiro, basta abrir 

a conta em corretoras e deixar que o dinheiro trabalhe por si próprio. 
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Gráfico 03 - Você acredita que o investimento é algo importante a se fazer hoje? 
O que te faz a não investir? 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
 

Sobre o porquê dos questionados não investirem, essa questão explica. 

Cerca de 50% dos estudantes acreditam que o investimento é importante, porém 

como é algo que está estourando aos poucos, ninguém sabe investir. E existem 

instituições que fazem isso por nós, basta termos a vontade de querer mudar 

nossos hábitos, ainda mais para os estudantes que estão no meio do curso, 

saírem do comodismo familiar e serem mais aberto a mudanças, se planejarem 

financeiramente e evitar gastos desnecessários aplicando – o em investimentos 

com margem de rentabilidade razoável. Cerca de 30% acham que é importante 

porém, falta dinheiro, atualmente com R$50,00 reais você consegue investir. 

Apenas 10% já estão começando a se consolidar investindo, 8% não conseguem 

ter a disciplina para investir e somente 2% acham que o investimento não tem 

retorno. 

 
Conclusões 

 
O desenvolvimento desta pesquisa em relação ao planejamento financeiro 

dos estudantes de ciências contábeis foi importante para uma possível mudança 

futura em relação aos ensinamentos sobre disciplina financeira e controle 

financeiro. A realização deste artigo tem como foco mostrar o grau de 

entendimento dos estudantes em relação a planejamento, controle e 

investimentos. 

O resultado do questionários indica que a maioria dos estudantes 
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questionados, estão cientes da importância de um planejamento financeiro, 

porém a maioria não se organizam e com isso fica a grande pergunta. Se estão 

assim com o próprio recurso, como será administrado os recursos de grandes 

empresas? Portanto a pesquisa lembra que os estudantes devem manter –se o 

foco da importância na educação financeira, pois além de nos beneficiar, irá 

contribuir para o país para uma economia mais estagnada. 

O planejamento é algo que deve se pensar para evitar imprevistos, e lógico 

que, tempo é dinheiro e tempo desperdiçado em imprevisto é perca de dinheiro. 

Os objetivos foram alcançados e a pesquisa obteve resultados satisfatório, pois 

conclui-se que o planejamento financeiro é de suma importância para o processo 

de crescimento financeiro e controle patrimonial. 
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Papel Da Contabilidade Gerencial Na Gestão Financeira 

 

Fernanda Rodrigues Da Anunciação321 
José Fernando Bezerra Miranda 322 

Resumo  

Em meio ambiente empresarial, o presente trabalho tem como objetivo apontar o 
papel da Contabilidade Gerencial na gestão da empresa, definida como uma 
ferramenta fundamental no processo de tomada decisão dentro das organizações. 
Para analisar as informações geradas que auxilia os gestores atingir objetivos 
organizacionais, foi procurado respostas para seguinte problema: Quais os 
benefícios em adotar a Contabilidade Gerencial na gestão empresarial? Em busca 
de uma reposta delimitou-se como objetivo, identificar os benefícios da 
Contabilidade Gerencial dentro do modelo de gestão empresarial. A metodologia 
utilizada neste trabalho foi o estudo de campo e pesquisa bibliográfica. Por meio de 
entrevista estruturada, sendo aplicado 10 questionário, formado por 8 questões 
objetivas, direcionados a contadores e administradores ou profissionais 
responsáveis pela gestão, em empresas de diferentes ramos de mercado. Para o 
levantamento das informações práticas da empresa para serem confrontadas com 
o conhecimento teórico relacionado ao tema. Os resultados mostraram que a 
Contabilidade Gerencial em conjunto com a gestão é uma ferramenta fundamental 
no processo de tomada de decisão. 

Palavra-chave: Gerenciamento. Administração Econômica. Decisão. 

Introdução 

Entende- se que a contabilidade gerencial, trata- se de um ramo que utiliza 

técnicas e procedimentos inerentes a essa ciência, com ênfase nas funções de 

gestão, decisão, mensuração e informação de uma empresa. É ela que conecta os 

gestores às informações financeiras da empresa e mostra os pontos positivos e os 

caminhos a percorrer para melhorar lucratividade nos negócios. 

A contabilidade busca para administração da empresa preencher 

informações econômicas e financeiras que se adaptem de modo válido e eficaz no 

modelo decisório do dirigente. Ela é responsável por levar informações 

indispensáveis à alta administração da empresa, tais como, auxilio a redução de 

custos, planejamento estratégico e empresarial, como também o aumento do lucro. 
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Diante do cenário empresarial a Contabilidade Gerencial é uma ferramenta 

indispensável para a gestão dos negócios, onde contadores, administradores e 

responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude das 

informações contábeis vai além do simples cálculo de impostos e atendimento de 

legislações comerciais, previdenciárias e legais.   

A Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, 

analisar, interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir 

objetivos organizacionais. Em decorrência dessa finalidade esse estudo teve como 

problema identificar: Quais os benefícios em adotar a Contabilidade Gerencial na 

gestão financeira? 

Sendo assim, para responder o problema foi estabelecido como objetivo 

geral: Identificar os benefícios da contabilidade gerencial dentro do modelo de 

gestão empresarial e como objetivos específicos: conceituar a contabilidade 

gerencial; demonstrar a aplicação da contabilidade gerencial e analisar a utilização 

da contabilidade gerencial para gestão financeira. 

Metodologia 

Este trabalho será desenvolvido pelo método quantitativo em que, por meio 

desta metodologia, compreendi a importância da contabilidade gerencial no 

processo de tomada de decisão da empresa. Tendo como ponto fundamental a 

informação gerencial. 

Tendo em vista o critério de classificação esta pesquisa também se 

denomina bibliográfica, pois foram analisadas publicações de diversos autores, 

com fontes confiáveis e de conteúdo consistente dando embasamento científico ao 

trabalho. 

De acordo com Marconi; Lakatos (2007) “a pesquisa, é um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexo, que requer um tratamento cientifico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais.”  

 Nesta concepção, a metodologia neste projeto classifica como estudo de 

campo e pesquisa bibliográfica. Através da pesquisa em livros, artigos e internet, 

explanando o conhecimento cientifico relacionado ao tema.  
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 O critério realizado nesta pesquisa foi por amostragem, em diversos ramos 

de mercado existente que aplicam a Contabilidade Gerencial. Através de entrevista 

por Contadores, Administradores e profissionais responsáveis pela gestão da 

empresa. 

De acordo Marconi; Lakatos (2007) “a amostragem é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo.” 

Os dados obtidos são classificados em primários porque foram obtidos por 

aplicações de questionários e secundários porque foram coletados em fontes 

bibliográficas. 

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram através de entrevista 

estruturada, aplicando um questionário fechado, composto por 8 questões 

objetivas. Com objetivo de proporcionar resultados satisfatórios e informações 

necessárias. 

Os dados foram coletados no mês de novembro de 2019, através de 

entrevista estruturada e pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos e internet. 

Com propósito de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema. 

As informações coletadas foram analisadas individualmente de modo 

ordenado e numa sequência lógica objetivando a eficácia das informações. Em 

seguida os dados foram apresentados em gráfico, evidenciando aspectos dos 

dados, de forma clara e de fácil compreensão. 

A limitação ocorreu pela resistência de alguns administradores, contadores 

e profissionais responsável pela gestão da empresa em responder o questionário, 

por está expondo informações interna e relevante da organização. 

 

Resultados e Discussão 

Após os dados e informações obtidos na pesquisa. Foram entrevistadas no 

mês de junho 10 profissionais (contadores e administradores), em empresas de 

ramos diferentes, por meio de aplicação de questionários. Sendo formada por 8 

questões, com a finalidade de se obter informações sobre a importância e os 

benefícios da utilização na contabilidade gerencial no processo de gestão das 

organizações.  
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Os dados obtidos foram analisados, interpretados e apresentados através 

de gráficos, os quais estão expostos a seguir: 

 

Gráfico 1: A empresa na qual atua profissionalmente, utiliza a Contabilidade 
Gerencial como geradora de informações, planejamento e controle das operações 

para a maximização do lucro da empresa? 

 

Fonte: Autor (2019)  

 

A primeira questão está relacionada se empresa aplica a contabilidade 

gerencial como geradora de informações, planejamento e controle das operações. 

Dos dez questionados, 70% afirmaram que a empresa aplica a contabilidade 

gerencial na gestão, 20% responderam que não usa, porém sabem da importância 

para melhor gerenciamento da organização e por fim, 10% definiram que 

desconhece o assunto textualizado no questionário. 

 

Gráfico 2: Qual a probabilidade de você recomendar o uso desta ferramenta para 
outras empresas? 

 

Fonte: Autor (2019)  
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De acordo com o gráfico 2, a maioria dos pesquisados, que representam 

90%, consideram entre extremante e muito provável recomendar o uso da 

ferramenta gerencial, pois já utilizam e avaliam que ela traz resultados relevantes 

para gestão. Sendo que a minoria considera pouco provável, devido não terem 

experiências na utilização da mesma. 

 

Gráfico 3: A contabilidade gerencial é uma ferramenta de gestão fundamental 
para a tomada de decisões financeiras dentro das empresas, pois a mesma 
fornece uma série de informações que podem evidenciar a real situação da 

empresa. Para você, as informações geradas são: 

 

Fonte: Autor (2019)  

 

No terceiro questionamento, buscou identificar o nível de confiança das 

informações geradas pela contabilidade gerencial para utilização na tomada de 

decisões. No qual o gráfico mostra que 70% dos entrevistados confiam nas 

informações geradas, pois refletem diretamente a realidade da empresa, 

evidenciando os pontos fracos. Assim proporcionando bom planejamento 

estratégico, para administrarem melhores alternativas na tomada de decisão, 

alcançando seus objetivos. Portando Zanluca (2016) afirma “que a Contabilidade 

Gerencial não “inventa” dados, mas lastreia-se na escrituração regular dos 

documentos, contas e outros fatos que influenciam o patrimônio empresarial. E os 

30% consideram pouco confiáveis por terem conhecimento teórico mais não 

praticarem.  
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O desenvolvimento deste trabalho a respeito da Contabilidade Gerencial na 

gestão financeira foi de grande importância para experiência como futura contadora 

e como empreendedora. A realização deste trabalho teve como foco mostrar o 

papel fundamental da contabilidade gerencial como apoio no processo de tomada 

de decisão.  

O resultado do questionários mostra que a maioria dos profissionais que atua 

como gestor nas práticas gerenciais, possuem conhecimento intermediários, porem 

no embasamento teórico relata que o profissional que exerce a função gerencial, 

deve ser altamente qualificado, para que aponte as informações com clareza e 

eficácia, pois será o responsável por importantes decisões dentro das 

organizações.  

  A Contabilidade é uma ferramenta que auxilia e oferece todo suporte para 

que os gestores, tenham melhor visibilidade para administrarem seus recursos, 

buscando assim melhores alternativas para empresa. É certo que as organizações 

que tiverem um bom gerenciamento de seus controles contábeis atrelados ao 

planejamento estratégico da organização, terá uma grande chance de se destacar 

no mercado e conseguir alcançar resultados satisfatórios. 

Assim os objetivos estabelecidos foram alcançados e a pesquisa obteve 

resultados satisfatório, pois conclui-se que a Contabilidade Gerencial aliada a 

gestão da empresa, torna-se uma peça fundamental para o progresso empresarial.  
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A Qualidade Dos Serviços Contábeis Prestados Pelo Escritório 
De Contabilidade Em Palmas –TO: Um Estudo De Caso  

 

Jorge Fernando Silvestre Medeiros323 
José Fernando Bezerra Miranda 324 

Resumo  

O presente artigo evidencia o que é qualidade, e a importância da qualidade na 
prestação de serviços. Num segundo momento, correlaciona a contabilidade como 
um serviço importante para o empresário. Evidencia a importância da excelência 
na prestação de serviço.  Por isso a pesquisa procura saber sobre os índices de 
qualidade na prestação de serviço contábil. Para chegar a esses índices utiliza-se 
do método SERVIQUAL. A pesquisa mostra a importância da relação entre o 
Contador e o Empresário e a necessidade de se ter um canal de serviços contábeis 
de qualidade. E a necessidade de sempre buscar melhorar e avaliar os serviços 
que são prestados. Mostra também as janelas da subjetividade da avaliação de um 
bem intangível. E mostra que mesmo na subjetividade existe a possibilidade de se 
achar pontos comuns.  

Palavra-chave: Prestação de serviço. SERVIQUAL. Excelência. 

 

Introdução 

Sabe-se que toda empresa tem uma pessoa e/ou escritório que realiza sua 

contabilidade, seja por obrigação fiscal ou por realmente reconhecer a necessidade 

e importância do acompanhamento contábil para a saúde financeira empresarial, 

mas fato é - toda entidade tem um contador. Vale salientar que a contabilidade tem 

por objetivo zelar pelo patrimônio da entidade e oferecer informações de qualidade 

e tempestivas para seus usuários internos e externos.  

O empresário como administrador de sua empresa deve ter uma relação 

direta com a contabilidade desde o processo de abertura até o encerramento da 

atividade mercantil exercida pela entidade. Deve ser uma parceria de negócio, a 

contabilidade atua como uma consultora para a empresa, a comunicação entre o 

empresário e o contador que vos presta serviço, dever ser clara, distinta e objetiva, 
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para que o empresário possa aproveitar ao máximo do que a ciência contábil pode 

oferecer para seu empreendimento. 

O presente artigo, tem como objetivo apresentar a qualidade dos serviços 

contábeis prestados em Palmas – TO, e para se alcançar esse fim foi necessário 

definir o que é qualidade, identificar os índices de qualidade segundo SERVIQUAL 

e aplicar os índices de qualidade em um escritório de Palmas – TO. 

 

Metodologia 

Para a elaboração desta pesquisa será aplicado o método descritivo, onde 

o pesquisador registra, descreve, observa os fatos na procura de entendê-los. 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que quando adotada esse método, o 

pesquisador não interfere sobre o objeto pesquisado, ou seja, não são manipulados 

por ele e que são habitualmente realizadas por pesquisadores sociais. O que vem 

a calhar com este projeto tendo em vista que a contabilidade é uma ciência social.  

A abordagem que será utilizada é a quali/quantitativa. Para entender melhor 

será falado de cada uma separadamente: a quantitativa é relacionada a números 

considera que tudo pode ser quantificável, medido, mensurável. Já a qualitativa 

está relacionada a caracterização, qualidade, adjetivação e ou classificação. “É 

comum autores não diferenciarem abordagem quantitativa da qualitativa, pois 

consideram que a pesquisa quantitativa é também qualitativa’’(PRODANOV e 

FREITAS, 2013 p.70.). 

Como instrumentos de coleta de dados será realizada a revisão da literatura 

específica, que consiste no levantamento das fontes teóricas para contextualizar e 

embasar a pesquisa (SEVERINO, 2008 p. 122.) A pesquisa bibliográfica se realiza 

a partir do registro de pesquisas anteriores, utiliza-se de dados e teses já 

trabalhadas por outros estudiosos. Este instrumento é importante pois segue uma 

linha de raciocínio de tese, antítese e síntese, baseando-se no que já existe a 

respeito de determinado tema para tentar evoluir o pensamento.  

Outro instrumento a ser utilizado será o questionário que é uma técnica de 

levantamento de dados primária. Segundo Severino (2008), o questionário é um 

conjunto de questões, articuladas sistematicamente, e devem ser objetivas para se 

ter respostas objetivas. O questionário utilizado será o do método SERVIQUAL, 
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pois se encaixa melhor para este trabalho, pois é referência em aferir a qualidade 

na prestação de serviço.  

A pesquisa será executada em um escritório de contabilidade em Palmas-

TO, fazendo assim um estudo de caso, aplicando o método renomado 

SERVIQUAL.  

 

Discussão 

Para Paladini (2009), o conceito de qualidade é uma relação de como o 

mercado se organiza/consume, ainda diz que parece ser restrito esse pensamento, 

contudo é a partir dele que surgem todas as outras vertentes e interpretações que 

acompanham lado a lado o conceito.   

 A ciência contábil é uma prestação de serviço, por isso o ideal é que os 

empresários entendam como podem usufruir da contabilidade, entendê-la como 

uma ferramenta para melhorar seus resultados e ajudá-los a alcançar seus 

objetivos.  

Ao procurar métodos que pudessem auxiliar a auferir a qualidade na prestação de 

serviço é muito fácil se deparar com o método SERVIQUAL, Zeithaml, 

Parasuraman e Berry (2014). 

Inicialmente os autores estabelecerem dez dimensões, na consolidação do 

método SERVQUAL ficaram apensas cinco dimensões, mas não significa que eles 

desprezaram o resultado do início do seu trabalho, mas que perceberam que dentro 

dessas cinco dimensões as demais estavam englobadas, sendo assim ficaram as 

seguintes: Elementos tangíveis, confiabilidade, responsividade, segurança e 

empatia. 

Foram elaboradas dez questões que, respeitando os princípios do método 

SERVIQUAL, consiste em o usuário dos serviços atribuir uma nota de zero a dez 

para sua expectativa em relação aos serviços a priori da experiência. E logo em 

seguida atribuir uma nota para a realidade percebida, também de zero a dez. 

O questionário foi aplicado a 89 clientes, entretanto não se obteve a 

respostas de todos, tendo respostas somente de 55 clientes o que dá uma 

porcentagem de 61,70% de respostas.  

Como resultado do questionário aplicado, elaborei em forma de planilha as 

médias das notas atribuídas a cada quesito aplicado, vejamos: 
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Tabela 1: Nota média das respostas 

DIMENSÃO  EXPECTATIVA REALIDADE  MED. SATISFAÇÃO IND. QUAL. 

TANGIBILIDADE  - - - - 

QUESTÃO 1 8,58 7,67 89,39% -0,91 

CONFIABILIDADE - - - - 

QUESTÃO 2 9,42 9,03 95,83% -0,39 

RESPONSIVIDADE  - - - - 

QUESTÃO 3 9,67 8,87 91,69% -0,8 

SEGURANÇA  - - - - 

QUESTÃO 4 9,6 9,08 94,60% -0,51 

QUESTÃO 5 9,82 9,67 98,54% -0,14 

QUESTÃO 6 9,64 9,39 97,40% -0,25 

QUESTÃO 7 9,53 9,35 98,12% -0,17 

EMPATIA  - - - - 

QUESTÃO 8 8,71 7,96 91,39% -0,75 

QUESTÃO 9  9,58 9,32 97,20% -0,26 

QUESTÃO 10 9,75 9,64 98,90% -0,1 

MEDIAS  94,3 89,98 95,31% -4,19 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A primeira questão aplicada foi a seguinte: As instalações do escritório de 

Contabilidade são atraentes? Essa questão atende à dimensão tangível do método 

SERVIQUAL. Analisando os resultados da pesquisa podemos dizer que os clientes 

têm uma nota média em relação a exceptiva com as estruturas físicas do escritório 

de 8,58. Já em contrapartida a essa expectativa temos a nota que os mesmos 

atribuíram após conhecerem as acomodações do escritório que corresponde a nota 

7,67.  

Se aplicarmos uma probabilidade a esses resultados, facilmente pode-se 

afirmar que existe 89,39% de chances de um cliente atender suas exceptivas em 

relação a estrutura do escritório de contabilidade. Aplicando a fórmula SERVIQUAL, 

a nota de qualidade nesse quesito é de – 0,91.  

A segunda questão aplicada, corresponde a dimensão da confiabilidade. 

Sendo descrita assim: Quando você entra em contato com o escritório de 

contabilidade os funcionários te respondem rapidamente? A expectativa média dos 

clientes em relação a esse quesito é de 9,42. Aparentemente os clientes não se 

frustram tanto em relação a confiabilidade após a experiência com os 

colaboradores, pois atribuíram uma nota de 9,03. Sendo assim existe 95,83% de 
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os clientes serem atendidos conforme suas expectativas. Entretanto no índice de 

qualidade existe uma baixa de 0,39.  

Atendendo a dimensão da Responsividade foi aplicado a questão de número 

três, que indagava da seguinte maneira: Quando há um problema em algum serviço 

prestado, o escritório resolve rapidamente? Não é de se impressionar que, para 

esta questão, existe uma expectativa alta, já que quando se está com algum 

problema é evidente que se tenha urgência, ainda mais com o responsável pelo 

serviço. Por esse motivo a nota de expectativa é de 9,67. Contudo, a realidade 

percebida pelos clientes é que nem sempre são atendidos de forma imediata, por 

isso atribuíram uma nota de 8,87. Se tem assim uma probabilidade de 91,69% de 

serem atendidas as expectativas dos usuários dos serviços contábeis nessa 

situação. E um índice de qualidade negativo de -0,8. 

A quarta dimensão abordada foi a segurança. O questionamento foi feito 

pelas questões de número quatro: Os colaboradores são capazes de atender as 

suas dúvidas?; cinco: Os colaboradores sempre atendem educadamente, sem 

demonstrar irritação, quando são indagados?; seis: O escritório de Contabilidade 

tem credibilidade no mercado?; e sete: É seguro para você fornecer informações 

ao escritório de contabilidade, sem medo de que elas sejam perdidas ou 

desviadas? Se fizermos a média das expectativas dessa dimensão chegaremos a 

nota 9,6475. E a realidade percebida tem uma nota de 9,3725, a possibilidade de 

os clientes se frustrarem é de 2,84%. Isso causa uma nota de qualidade negativa 

de -0,2675. Apesar de se ter 97,16% de sucesso, ainda não é uma nota de 

excelência.  

Na quinta e última dimensão foi abordado a empatia. É claro que na 

prestação de serviço a empatia faz toda a diferença, as questões que abordam 

essa característica são a oitava: É fácil para você falar com os donos do escritório 

de contabilidade?; nona: Os colaboradores falam com clareza, evitando jargão 

técnico?; e décima: Os colaboradores são capazes de identificá-lo como um cliente, 

sem que você precise dizer que o é? Para ajudar a sintetizar á médias de 

expectativa dessas questões é de 9,3466. Já a realidade tem uma média de 8,9733. 

Existe a probabilidade de os clientes saírem satisfeitos nesse aspecto de 95,83%. 

A nota de qualidade também ponderada é de -0,37.  
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Conclusões 

Ao analisar todo o contexto, percebe-se que, apesar de existir uma nota alta 

de probabilidade de o cliente sair contente em relação a qualidade da prestação de 

serviço, existe sempre um ponto a melhorar e por isso a nota de qualidade sempre 

está em negativo. Uma necessidade atendida seria uma nota ZERO.  

Isso mesmo, com a nota de qualidade zero a expectativa estaria de acordo com a 

realidade, notas acima de zero correspondem a superação das expectativas o que 

não ocorreu na pesquisa realizada.  

Pode-se concluir que a prestação de serviço de qualidade é de suma 

importância, principalmente em um escritório de contabilidade. E que é preciso 

avaliar de tempos em tempos a excelência do serviço que está sendo ofertado. Pois 

somente assim se poderá ter uma avaliação quantitativa e qualitativa da 

subjetividade que é o serviço, e assim se manter com líder na prestação de serviço 

contábil e poder oferecer o que a contabilidade há de melhor: O sucesso dos 

clientes de um escritório de contabilidade é consequentemente o sucesso do 

escritório de contabilidade. 
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Modificações na Lei Processual Penal e de Execução Penal 
acerca da maternidade na prisão 

 

Camilla Silva Jucar325 

Deylla Rodrigues Alves Bezerra326 

George da Silva Oliveira327 

Ravenna Priscylla Pinto Vieira328 

 

Resumo 

A presente análise aborda o contexto do aprisionamento feminino no Brasil, 
especialmente quando a maternidade se manifesta, capaz de se consubstanciar 
em justificativa para alteração na legislação pátria. A partir de dados oficiais do 
Ministério da Justiça, utilizados na elaboração do texto da vigente Lei 13.769/2018, 
é possível apresentar o encarceramento de gestantes e mães com crianças de até 
12 (doze) anos de idade ou com deficiência. Diante disso é que as regras atinentes 
à prisão domiciliar e as afetas ao regime especial de cumprimento de pena feminina 
foram objeto de modificações no Código de Processo Penal- CPP e na Lei de 
Execução Penal - LEP. Assim, a atenção dispensada à proteção integral da criança 
e ao resguardo dos direitos da aprisionada, vulnerabilizada pela maternidade, 
passa a integrar o arcabouço jurídico por meio de mecanismos penais, os quais, ao 
final, pretendem à ressocialização dos que convivem com os problemas do cárcere. 
Palavras-chave: Mães. Filhos. Aprisionamento. Lei 13.769/2018. 

 

Introdução 

O aumento da taxa de aprisionamento feminino causou uma série de 

limitações a direitos fundamentais. Isto posto, o sistema carcerário não 

acompanhou essa ordem de crescimento, tampouco estava preparado para 

recebê-las, considerando a condição intrínseca ao gênero. 

Assim, os problemas notórios vivenciados em uma penitenciária restam 

intensificados quando a maternidade se revela. Logo, a prática de um crime não 
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anula as necessidades apresentadas nesse momento da vida da mulher, 

permanecendo todos os direitos já reconhecidos e objeto de luta social no decorrer 

dos anos. 

A partir de então, o ordenamento jurídico brasileiro passou a normatizar as 

questões específicas ligadas ao resguardo da dignidade, saúde e segurança da 

mulher e seus filhos, enquanto devam permanecer nos ambientes carcerários. 

Como medida desencarceradora, a recente Lei 13.769/2018 apresenta 

novas regras para o aprisionamento domiciliar e para a progressão de regime em 

menor período de cumprimento de pena, ainda que imponha requisitos mínimos de 

acesso aos benefícios. 

É neste contexto que o presente trabalho abordará o encarceramento 

feminino como justificativa para o disciplinamento de meios que possam retirar 

sujeitos de direitos da exposição a condições degradantes. Enfim, analisar-se-á os 

termos principais da Lei, a fim de alcançar o conhecimento dos dois principais 

institutos de natureza processual penal e de execução penal, de forma a encarar o 

potencial ressocializador das medidas. 

 

Metodologia 

Utilizando os parâmetros trazidos pela novel legislação, a qual alterou e 

incluiu novos dispositivos ao ordenamento jurídico, apresentar-se-á a prisão 

domiciliar e o regime especial de cumprimento de pena para as mulheres que 

adentrem o cárcere brasileiro com filho, seja em estado gestacional, seja enquanto 

possua até 12 (doze) anos de idade ou deficiência. 

Para tanto, o direcionamento metodológico permeará a análise do atual 

contexto penitenciário onde as mulheres aprisionadas, ainda mais vulnerabilizadas, 

cumprem suas penas, para então tratar das disposições referenciadas como 

alternativa às transgressões de direitos fundamentais, intrínsecas ao ambiente 

carcerário. 

 

Resultados e Discussão 

O cárcere, da forma como se expressa atualmente, não favorece a 

manutenção de direitos inerentes à pessoa humana, objeto de proteção 

constitucional.  
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No entanto, todos os problemas notórios do sistema penitenciário nacional, 

especialmente o feminino, são intensificados quando a maternidade se manifesta, 

inexistindo, pois, atendimento médico especializado, tampouco realização do pré-

natal ou até mesmo realização do parto. (GREGOL, 2016; ITTC, 2017). 

Com base nisso, o meio é inapropriado para receber os filhos das mulheres 

reclusas, crianças em idade as quais devam permanecer com a mãe, detentores 

de proteção integral, prioritariamente, inclusive para amamentação, garantida pela 

Constituição Federal de 1988. 

Neste ponto ocorre a chamada transcendência da pena às crianças, ou seja, 

estas também convivem com a estrutura prisional, a qual viola os direitos previstos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (ALMEIDA et al., 2017). 

A fim de caracterizar o encarceramento, segundo o Relatório INFOPEN 

Mulheres, de autoria do Ministério da Justiça, 74% de mulheres aprisionadas 

estavam em estado gestacional, à época da coleta de dados, sendo que o 

percentual de 75% possuía filhos, totalizando 1.111 crianças com a mãe nos 

estabelecimentos penais brasileiros (BRASIL, 2018). 

Para esse público, a LEP, em seu art. 89, garante o acesso a creches, 

entretanto, somente 727 crianças alcançam o referido direito, o que concerne a 

cerca de 10% do quantitativo supracitado (JUCAR, 2019). 

Dessa forma, sem locais adequados à recepção destes indivíduos, a 

permanência nos ambientes penais é via eleita, o que, por vertente diversa, 

intensifica o que Posada denominou de encarceramento intergeracional, em que 

há maior probabilidade desses filhos transgredirem as normas jurídicas (2015). 

Neste ínterim se dá o favorecimento de crescentes encarceramentos, como 

resultado das falhas do sistema penitenciário, pelas quais a “prisão é apenas a 

continuação natural, nada mais que um grau superior dessa hierarquia percorrida 

passo a passo” (FOUCAULT, 1987, p. 327). 

Desse modo, a prisão domiciliar é alternativa ao aprisionamento e visa 

garantir a manutenção dos direitos das mulheres e, principalmente, de suas 

crianças, uma vez que o cárcere não consegue suprir necessidades mínimas, até 

mesmo diante da superlotação carcerária- o aumento da taxa de aprisionamento 

feminino chegou a 525% no período de 2000 a 2016, havendo um déficit de vagas 

de 15.326 (BRASIL, 2018).  
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Em razão disso é que a proteção dos direitos e integridade das grávidas e 

mães de crianças ou deficientes passou a ser priorizada, com a alteração na 

legislação, objeto de estudo, através, precipuamente, da prisão domiciliar e da 

progressão de regime mais benéfica. 

Assim, advinda do Projeto de Lei do Senado n° 64 de 2018, a Lei 13.769 de 

19 de dezembro de 2018 trouxe um novo regramento às previsões do CPP e da 

LEP.  

Inicialmente, o mais novo art. 318-A do CPP estabelece que a prisão 

preventiva será substituída pela prisão domiciliar, estando a mulher gestante ou 

que seja mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Ainda assim, 

o artigo que já previa o recolhimento domiciliar (art. 318, caput) não foi revogado, o 

que causou uma duplicidade de entendimentos, tendo em vista que este trata a 

referida conversão como uma faculdade do juiz, ao apresentar o verbo “poderá” 

substituir a prisão preventiva pela domiciliar, o que causa controvérsias de ordem 

prática (CUNHA, 2018).  

Ao aproveitar o ensejo, alocou expressamente as hipóteses de 

impossibilidade da prisão domiciliar, quais sejam:  “I- não tenha cometido crime com 

violência ou grave ameaça a pessoa; II- não tenha cometido o crime contra seu 

filho ou dependente”. Contudo, essas disposições se apresentam 

contraditoriamente à finalidade desencarceradora, ao impor limitações à dignidade 

humana, independente da delinquência cometida.  

Fora impedida, assim, a possibilidade do domiciliamento àquelas que forem 

acusadas de cometimento de crimes com violência/grave ameaça ou contra seus 

filhos/dependentes. Ora, presume-se a procedência imatura de uma acusação, já 

que a modalidade de prisão ainda é a preventiva, logo não há condenação (CADHu 

et al., 2018). 

No tocante à progressão de regime especial, o art. 112, § 3º da LEP, 

segundo Jucar (2019) “foi um dos pontos mais inovadores da Lei em estudo”, pela 

qual possui a finalidade de beneficiar as mães, necessitando apenas de um oitavo 

de cumprimento da pena no regime anterior, observados os demais requisitos: não 

ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; não ter cometido o 

crime contra seu filho ou dependente; ser primária e ter bom comportamento 
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carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; não ter integrado 

organização criminosa (art. 112, § 3º da LEP, I a V). 

Pelo exposto, ao considerar a maternidade como objeto de resguardo 

jurídico, essas modificações foram necessárias, posto que o encarceramento 

feminino tomou espaços ainda não preparados para receber sujeitos de direitos 

passíveis de mais venerabilidade. Assim, a nova ordem não apresenta apenas o 

caráter desencarcerador, mais também ressocializador- de quebrar o ciclo da 

delinquência, fornecendo condições dignas de cumprimento de pena. 

 

Conclusões 

Depreende-se do exposto que o ordenamento jurídico se volta à tentativa de 

minimizar as violações recorrentes a que mulheres e crianças vivenciam em 

ambientes carcerários.  

A prisão domiciliar e a progressão de regime especial para mulheres presas 

gestantes ou com filhos de até 12 (doze) anos ou deficientes foram alocados, nos 

textos legais já existentes, como alternativa à institucionalização degradante, 

decorrente, inclusive, da superlotação carcerária, à vista das altas taxas de 

aprisionamento feminino. 

Dessa forma, compreende-se que a alteração normativa benéfica, desregula 

a recorrência da prática de crimes, além de que, protege o inocente dos efeitos da 

transcendência penal. 
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Mulher: Uma Figura De Direito À Luz Da Legislação Brasileira, A Partir Da 
Constituição De 1988 

 

Venícius Meneses Moreira329 

Pablo Regis Andrade330 

 

Resumo 

Este artigo visa construir, de maneira analítica, uma caracterização generalizada 
do sujeito de direito, levantando seu papel social no que tange à onerosidade e 
direitos, e com base nisso, fomentar uma possível diferenciação do que seria uma 
mulher de direito à luz da legislação brasileira pós Constituição Federal de 1988. 
Através de debate teórico, juntamente com endosso na legislação 
infraconstitucional que fora editada após este marco histórico, mediante 
prerrogativas levantadas por fundamentalistas do movimento feminista, procura-se 
definir uma figura chamada mulher. Logo, ao destrinchar os textos legais 
selecionados, procura-se sintetizar a maneira como a mulher é vista e tratada pela 
legislação contemporânea. 

Palavras chave: Mulher. Figura de direito. Gênero. Constituição.  

 

Aspectos Introdutórios 

Este paper baseia-se num estudo teórico-metodológico que se estrutura 

ante ao caso acerca da frequência da discussão relacionada a gênero no âmbito 

legislativo nacional, pós Constituição Federal de 1988, tendo como material 

analítico as produções quanto ao debate de vários problemas relacionado a gênero, 

como violência, obtenção de direitos e afins, deste modo, abordando parte do 

desenvolvimento da sociedade brasileira sobre o debate à luz de desta carta 

magna. 

Analisando antecedentes históricos no que tange à formação da sociedade, 

a mulher tem sido tratada inúmeras vezes como não sendo parte da mesma 

espécie do homem. A Constituição de 88 reescreve esta dicotomia da igualdade de 

gênero com pacificidade, agregando ao homem e a mulher as mesmas obrigações 
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e deveres quanto aos filhos, outrossim, a igualdade e a dignidade da pessoa 

humana encontram-se expressos no texto constitucional de modo que injustiças 

por cor, raça, gênero não ocorram. 

A ideia de submissão agregada à lógica de dominação sobre a mulher 

defronta-se com a com a luta cotidiana do movimento feminista por igualdade, 

desde o século XIX, conforme Beauvoir (2002). Ao discutir sobre gênero, a autora 

entende-o como um padrão formado, objetivado, que indica comportamento dados, 

no qual as escolhas são irrelevantes mediante a subjetividade. Associa-se, neste 

caso, à mulher com o papel doméstico, ligado unicamente à reprodução, ao 

emocional e irracional, enquanto o homem, às relações lógicas e de produtividade. 

 

Discussões 

De modo a melhor compreender o que seria atribuído à mulher diante de 

todo aparato legal e social, é pertinente referenciar o que se trata ser uma pessoa. 

Para Reale (2001), cuja obra versas sobre fontes primárias do direito, e não 

descartando a lógica, tal autor aprofunda a dialética com fundamento no empirismo 

coletivo ético, enraizado no ser chamado “pessoa”. 

Segundo Gonçalves (2011), a pessoa física, possuidora de capacidade civil 

e detentora de direitos inerentes à personalidade, é também chama de pessoa 

natural, uma vez que se elenca diretamente à fonte originária, o ser humano. Para 

ser pessoa natural de direito, dois requisitos básicos são elencados por nossa 

legislação: nascer com vida e ser um humano. 

Contudo, sendo a sociedade um bem fundado pelo homem, entende-se que 

este a tenha moldado com base em seus anseios e desejos. O termo “homem” 

utilizado nesta frase, por mais que se refira ao coletivo humano, é, de certo modo, 

representante de somente uma parte destes, o sexo masculino. Como detentor do 

poder de escolha na maior parte da história humana, o homem decidiu como as leis 

deveriam ser feitas, como os costumes são aplicados, e que o termo a ser 

empregado no coletivo seria o mesmo que é utilizado para si. Tal concepção tem 

como base o conceito de biopoder Foucault (1999). 

Traduzindo inúmeras ideias de poder e controle social exercido de maneira 

verticalizada para as massas, o termo biopoder é conceituado como mais uma 

forma de exercer o controle sobre a população através de preceitos biológicos. 
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Estes, por advirem ao longo do processo histórico de definição dos indivíduos, são 

abordados por Foucault, não como uma criação moderna, mas de longa data, 

sendo apenas demonstrada como ele se aplicava na sociedade contemporânea, 

por meios até sutis de controle e vigilância. 

O homem, assim como faz nas relações das massas, utiliza dos preceitos 

biológicos para manutenção do seu poder sobre a mulher, a quem recai o exercício 

do biopoder no sentido de pessoa de um direito condicionado, ou seja, submetida 

como um outro ao ideal de sociedade. 

Todavia, a pergunta acerca da identidade de mulher sempre foi levantada. 

Segundo Beauvoir (2002), por mais que o questionamento pareça simples, o 

produto idealizado sofre por ter uma matriz abstrata e incerta. Para definir uma 

mulher, segundo a autora, o homem utiliza-se de preceitos místicos, 

caracterizando-as como um ser secundário que, sem o este, é imperfeito.  

Em vias gerais, o ideal de fêmea e mulher se confundem, sendo um 

equívoco comum. Deste modo, levanta-se neste trabalho a caracterização da figura 

da mulher de direito diante da legislação pós Constituição de 88. 

 

Metodologia 

Para compreender o significado de mulher dentro do contexto legal, 

infraconstitucional, a pesquisa descritiva atende à caracterização deste ser de 

direitos de modo a contribuir com o contexto doutrinário, agregando-lhe novos 

aspectos, uma vez que está subsidiada pela circunscrição do estado da arte quanto 

a um determinado elemento, no caso, uma população, o qual permite apontar a 

criação de um elo entre relações e variáveis, segundo a perspectiva de Gil (2002). 

Deste modo, no que se refere a seus objetivos, entende-se como descritiva, dado 

a necessidade de elencá-los a uma série de fatos históricos, além de ligá-los com 

a realidade da classe supracitada. 

No que se refere a abordagem que será utilizada, esta será a hipotético-

dedutiva, cuja base é Popper (2013), quem enuncia o esforço para alcançar uma 

verdade que se aproximava da universal, uma vez que as afirmações e hipóteses 

são testados apresentando resultados que poderão ser favoráveis ou não às suas 

preposições. 
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Tal método consiste na constatação de um problema pela falta de 

conhecimentos para explicação deste. Após sua constatação, serão elencadas 

hipóteses que geram deduções que serão testadas apresentando assim sua 

validade ou não.  

Em relação a abordagem deste projeto e sua coleta de dados dentro das leis 

pós Constituição de 1988, é correto afirmar que sua natureza é qualitativa, uma vez 

que a interpretação de dados é relevante para a construção do sentido conceitual 

de mulher enquanto sujeito de direito, sem que isto implique na negação de uma 

visão socioantropológica do seu significado. 

 

Apontamentos e Considerações Finais  

Observando o site do Conselho Nacional da Mulher Advogada, no qual 

constam sumarizadas as legislações cujo tema mulher é apresentado, este indexa 

o total de noventa e um textos de cunho legal, dentre estes leis e decretos, todos 

inerentes a direitos femininos. No que tange a relevância da pesquisa, sessenta e 

nove enquadram-se no critério temporal estabelecido, estando a mais antiga em 

1990. 

Num segundo recorte, verificou-se quais destes ainda estavam em vigência, 

e foram apontados cinquenta e cinco, dentre estas, somente vinte e nove fazem 

menção à palavra “mulher”. O que, de modo a melhor analisar os textos por 

questões objetivas, organizou-se três subconjuntos: a legislação penal; legislação 

previdenciária e legislação relacionada a direitos femininos. O terceiro recorte é um 

pouco mais abrangente, por se tratar de conquistas de cunho diverso adquiridas 

para elas no decorrer desses últimos 31 anos. 

Com o decorrer do levantamento, percebeu-se como o debate sobre os 

direitos da mulher foram deixados de lado por uma quantidade significativa de 

tempo, estando em vacância o debate legal sobre violência contra a mulher por 

mais de quatorze anos após a promulgação do texto constitucional.  

Conforme verificado, a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, assegura a 

mulher, enquanto gestante, uma prerrogativa de direitos com o intuito de garantir a 

manutenção da nova vida. Na lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, esta que trata 

do planejamento familiar, trata a liberdade reprodutiva como um bem superior à 

individualidade feminina, estando a par da vontade seu companheiro e de critérios 
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estabelecidos pelo estado, não dependendo somente de sua vontade para certos 

procedimentos. Em 2003, mediante a lei nº 10.714, de 13 de agosto de 2003, fora 

disponibilizado para todo o território nacional atendimento a denúncias de violência 

contra a mulher, onde somente em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha (lei 

nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), que o debate em relação à violência contra a 

mulher entra em seu embasamento legal.  

Percebe-se, que, conforme o descrito acima, a mulher ainda é vista como o 

ser doméstico, conforme caracterizado por Butler (2003), uma vez que as sanções 

legais tentam mitigar a situação, estando o homem em estado social privilegiado.  
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Resumo 

Este trabalho se propõe a realizar uma reflexão crítica acerca da aplicação das 

prisões cautelares e como este instituto penal contribui para a efetivação da 

seletividade operacionalizada pelo sistema penal. A pesquisa se propõe a explicar 

os processos de criminalização primária e secundária, com o intuito de 

demonstrar como os grupos que compõe a classe dominada da sociedade são 

postos a margem pela força do direito penal. Por fim, o presente trabalho realiza 

uma análise de como a cultura do encarceramento contribui para o abarrotamento 

dos estabelecimentos prisionais do Brasil.  

 
Palavras-chave: Criminologia Crítica. Prisão Cautelar. Processo Penal. 
 

Introdução 

Segundo o INFOPEN, em 2017 a população carcerária brasileira batia a 

marca de 726 mil presos, dos quais 40% são presos provisórios, ou seja, ainda 

aguardavam julgamento. 

Este cenário é fruto de um longo processo histórico pautado na cultura do 

encarceramento. Prende-se muito. Diga-se de passagem, mais do que se devia 

prender. As prisões são sempre a resposta para tudo, o Direito Penal é aplicado 

como regra quando este deveria ser última ratio. 

Andrea Cardinale Urani Oliveira de Morais, evidenciou que no estado do 

Tocantins, “em 66% dos casos em que o desenrolar processual teve como 
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resultado a absolvição, o réu foi submetido à prisão provisória”. (2017, p.113). 

Sendo que 43% dos presos foram absolvidos por insuficiência de provas e 20% 

pelo fato não constituir conduta criminosa.  

A Criminologia Crítica, além de preocupar-se com as causas do crime, 

denota como essencial aos seus postulados, a promoção de uma crítica profunda 

ao sistema penal, e, consequentemente, o estudo dos processos de criminalização 

primário e secundário. (SHECAIRA, 2014). 

  A vertente crítica traz para este trabalho uma premissa fundamental: o 

sistema penal, não só como um meio de operacionalizar o Direito Penal vigente, 

mas sim como um instrumento de dominação de classes, onde a classe dominante 

utilizará a estrutura penal com o afã de selecionar os indivíduos úteis e manter a 

ordem capitalista. (SHECAIRA, 2014). 

 

Metodologia 

Em sede de procedimentos técnicos, este trabalho foi construído a partir da 

revisão sistemática da bibliografia para obter referencial, com fins de fornecer 

aporte ao estudo, foram utilizadas obras que responderam estes descritores: 

Criminologia Crítica, sistema penal, mecanismos de controle, prisão preventiva, 

Direitos Humanos, Processo Penal, seletividade penal, entre outros. Foram 

utilizados predominantemente referenciais críticos, pois é por meio do olhar 

criminológico crítico é que se observou a aplicação do instituo penal das prisões 

provisórias.  

 

Resultado das discussões  

O Processo Penal sob o prisma dos objetivos reais do sistema penal é para 

todos um limitador das ações estatais de modo a garantir que as liberdades não 

sejam cerceadas indevidamente. É o modo pelo qual o jus puniendi é limitado.  

 Morais leciona que o Direito Penal é instrumentalizado por meio do processo, 

que fora dele “não tem realidade concreta”. (2018, p.24). Nesta senta, Aury Lopes 

Júnior (2017) postula que o Processo Penal é o caminho necessário para a pena 

e, principalmente, um caminho que condiciona o exercício do poder de penar (...) à 

estrita observância de uma série de regras que compõe o Processo Penal.  
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 O princípio do devido processo legal tem uma dimensão protetora de 

garantias processuais, por isso, “o processo é o instrumento de tutela do direito ao 

contraditório, à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, à publicidade à 

motivação das decisões judiciais e à prova. ” (MANZANO. 2012, p.15). 

 Sabe-se então que esse princípio é um direito fundamental sagrado na Lei 

Maior do estado brasileiro. Além de que é por meio do devido processo formal que 

se dá efetividade a essas garantias. 

 Ademais, é por meio da obediência às leis processuais que as garantias e 

direitos individuais das partes são respeitados, vez que possuem o caráter de 

balizador da atuação estatal, impedindo arbitrariedades em suas decisões.  

  Neste aspecto, o Processo Penal não deve mais ser visto com um 

instrumento do poder punitivo, mas sim um limitador do jus puniendi, e também, 

com um escudo que guarnece o indivíduo a ele submetido. (LOPES JÚNIOR, 

2016). 

 Aury Lopes Júnior, explica ainda que “o Processo Penal é um caminho 

necessário para se chegar legitimamente à pena. Daí por que somente se admite 

sua existência quando ao longo do caminho forem rigorosamente observadas as 

regras e garantias constitucionais asseguradas”. (2016, p. 34.)  

 Todo o sistema penal, sob a ideia dos seus objetivos reais, é explicado por 

Foucault, como o mecanismo de realização do Direito Penal em vigor na ordem 

jurídica (2009). E consequentemente um instrumento de efetivação dos processos 

de criminalização primária e secundária.  

 É por meio dos processos de criminalização que ocorre a seleção 

penalizante, ou seja, é a separação das “pessoas desvaloradas”, as quais “é 

possível associar-lhes todas as cargas negativas existentes numa sociedade sob a 

forma de preconceito, o que resulta em fixar uma imagem pública do delinquente 

com componentes de classe social, étnicos, etários, de gênero e estético” 

(ZAFFARONI; BATISTA; at all. 2013, p.46), das pessoas pertencentes à classe 

dominante. 

Assim, Foucault (2009) leciona que o sistema penal tem por atividade 

precípua a punição seletiva da criminalidade, “ou seja, a repressão dos excluídos, 

de modo a salvaguardar os interesses das classes dominantes”. (SOUZA, 2015, 

p.395). 
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Zaffaroni e Batista traduzem o processo de criminalização primária como 

o “ato ou efeito de sancionar uma lei penal material que criminaliza ou permite a 

punição de certas pessoas”. (ZAFFARONI; BATISTA; at all. 2013, p.43).  

Juarez Cirino dos Santos, acerca do processo de controle social exercido 

por meio dos tipos penais, ensina que a “lei penal é definida como instrumento de 

classe, produzida por uma classe para aplicação às classes inferiores” (SANTOS, 

2005, p. 6).  

No Brasil, há uma grande onda de produção legislativa voltada à tipificação 

de condutas delituosas, isso ocasiona o aumento da “obediência”, mencionada por 

Jacinto Miranda Couto, “essa por sua vez se apresenta com excessiva constância 

como um fator essencial para levar os seres humanos ao crime”. (2007, p.39).  

A partir de Zaffaroni e Batista (2013), compreende-se os processos de 

criminalização secundária como sendo a atuação do poder punitivo 

concretamente sobre as pessoas. Este processo de criminalização se consolida por 

meio de toda ação que visa investigar se certo indivíduo praticou determinada 

transgressão penal. Há então a privação de direitos, seja da liberdade, do 

patrimônio ou de ambos.  

A seletividade ocorre também nesse processo de criminalização. “A 

inevitável seleção operacional da criminalização secundária e sua preferente 

orientação burocrática (...) provocam uma distribuição seletiva em forma de 

epidemia, que atinge apenas aqueles que tem baixa defesa perante o poder 

punitivo”. (ZAFFARONI; BATISTA; at all. 2013, p.43).  

 Assim, o pensamento crítico na visão abolicionista percebe o sistema penal 

como um mecanismo de repressão, na intenção de ocultar os problemas sociais. 

Na mesma linha de pensamento, a Criminologia Crítica percebe os crimes como 

universais, mas doutra senda há a justiça com sua seletividade. (SHECAIRA, 

2014).  

Por fim, necessário se faz apontar que “o que existe então são processos de 

criminalização filtrados pelo princípio da seletividade penal, tão visível a olho nu 

nos sistemas penais do nosso país. ” (BATISTA, 2011, p.60). 

A prisão preventiva é medida de natureza cautelar processual penal, tem por 

fundamento legal o artigo 311 do Código de Processo Penal Brasileiro, ela pode 

ser decretada em qualquer momento do processo, pode ser decretada de ofício 



 

 

9
0
0

 

pelo magistrado, ou a requerimento do ministério público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial. (Art. 311, CPP).  

A grande celeuma que envolve as prisões cautelares, é que se deixa de lado 

a finalidade processual, passando a ser confundida como modalidade de 

“antecipação de tutela“, semelhante ao que se conhece no processo civil. (LOPES 

JUNIOR, 2017). Sobre isso, Rosa (2017) adverte que a ideia de antecipação de 

tutela é plenamente incompatível com as lições ministradas pelo princípio da 

presunção de inocência.  

Pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, “todo ser humano 

acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua 

culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei.” Dessa forma, o Pacto de 

San Jose da Costa Rica imprime: “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a 

que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa 

(...)”.  

 O artigo 282, § 6º do CPP preconiza que a prisão provisória deve ser 

aplicada em caráter subsidiário, quando não houver medidas cautelares 

alternativas.  

 Contudo, não é o que se observa na prática. Na realidade, as prisões são 

trazidas como regras sendo aplicadas a todo custo, causando assim o 

abarrotamento das unidades prisionais. 

 Ao analisar a aplicação da prisão provisória no estado do Tocantins, Morais 

(2017) questiona a validade das argumentações trazidas pelos magistrados ao 

passo em que se observa o fundamento pelo qual os réus foram absolvidos:  

Curiosamente, em 20% dos casos “o fato narrado não constituiu 
infração penal”, e em 10% dos casos “não houve provas da 
existência do fato”. Ora, tais fundamentos impressionam nos casos 
de prisão provisória. Como justificar essas prisões? E como 
justificar a conversão de flagrantes em prisões preventivas nesses 
casos? (2017, p.110). 

 
Assim, insta mencionar que o dano caudado à pessoa submetida ao cárcere 

é imensurável e irreversível. Ela é posta num ambiente sabidamente insalubre aos 

Direitos Humanos, passa por todo o processo de criminalização secundária, tem 

sua liberdade cerceada, e vê suspenso seus direitos políticos, tudo isso por 

diversas vezes imotivadamente, e mais, por consequência de um processo 



 

 

9
0
1

 

discriminatório que visa promover o cárcere seletivo de indivíduos das classes 

dominadas da sociedade.   

 

Conclusões  

Após as discussões levantadas foi possível perceber que a aplicação 

desordenada das prisões cautelares, incentivada por uma cultura do 

encarceramento, contribui para o crescimento desordenado da população 

carcerária do Brasil.  

Após a construção dos conceitos de criminalização primária e secundária, e 

diante do perfil da população carcerária brasileira, é possível perceber que o 

instituto das prisões cautelares é verdadeiro mecanismo de efetivação do processo 

de criminalização secundária.    

Assim, é possível perceber que as prisões cautelares, são aplicadas 

contrariando toda legislação penal, e consequentemente, em completo desvio com 

os postulados dos objetivos ideais do Processo Penal.  
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