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APRESENTAÇÃO 

 

 

De acordo com o CNPq, a Iniciação Científica (IC) é um instrumento que 

permite introduzir os estudantes de graduação potencialmente mais promissores na 

pesquisa científica. Os programas de IC possibilitam colocar o aluno desde cedo em 

contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Torna-se, então, a 

Iniciação Científica, instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um 

projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma 

nova mentalidade no aluno. A Iniciação Científica define-se assim como um 

instrumento de formação de recursos humanos qualificados. Voltado para o aluno de 

graduação e servindo de incentivo à formação de novos pesquisadores, privilegia a 

participação ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, 

mérito científico e orientação adequada, individual e continuada.  

A Iniciação Científica no Brasil começou a ser incentivada há mais de 10 anos 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) vinculado 

ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O 

programa incentivou as Universidades Brasileiras, a promoverem a iniciação científica 

através de programas próprios, e neste caminho, a UNIT implantou, no ano de 1998, o 

seu programa de iniciação científica identificado como Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica - PROBIC.  

As bolsas de iniciação científica na Universidade Tiradentes foram 

implementadas, inicialmente, através de um programa mantido com recursos próprios e 

organizado através de critérios e normas que se  pautaram pela transparência e acuidade 

através de Editais amplamente divulgados na Instituição. 

Funcionando desde 1998, o programa PROBIC/UNIT financiou 147 projetos de 

pesquisa, tendo envolvido, até o primeiro semestre de 2004, 163 professores, 160 alunos 

bolsistas e 61 voluntários, como demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 



DEMONSTRATIVO GERAL - PROBIC – UNIT/ 1998- 2005 

Período  
Nº de 

Projetos  
Professores Envolvidos  

Alunos Envolvidos  

Bolsistas  Voluntários  

1998-1999  8 11 13 --- 

1999-2000  14 18 19 5 

2000-2001  19 23 22 5 

2001-2002  27 26 27 15 

2002-2003  26 26 26 15 

2003-2004  24 30 24 15 

2004-2005 (em andamento)  29 29 29 6 

Total  147 163 
160 61 

321 

 

 

 

A partir desse investimento foi que no ano de 2003 o CNPq concedeu à UNIT a 

cota de 10 bolsas do PIBIC, sendo esta uma conquista fundamental para a pesquisa 

institucional. 

 

DEMONSTRATIVO GERAL - PIBIC/CNPq 2003 - 2005 

Período  
Nº de 

Projetos  
Professores Envolvidos  

Alunos Envolvidos  

Bolsistas 

2003-2004  10 10 10 

2004-2005 (em andamento)  10 10 10 

Total 20 20 20 

 

 O ano de 2003 sagrou-se como um período extremamente produtivo do ponto de 

vista da investigação científica, com o desenvolvimento de 34 projetos de pesquisa 

apoiados pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC/UNIT) e pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), envolvendo 40 

professores e 34 bolsistas, advogando, em favor de um estímulo crescente a pesquisa 

nesta Instituição. 

 Nesse sentido, a presente publicação divulga e socializa o resultado das 

investigações científicas desenvolvidas durante o ano de 2003, propiciando destarte o 

conhecimento do saber aqui produzido à comunidade científica para que dele a mesma 

possa valer-se. 

 Outrossim, agradecemos a participação e comprometimento de todos os 

integrantes da comunidade científica desta Instituição que tornaram possível a 

consolidação da produção e divulgação do conhecimento científico. Neste momento tão 

especial, finalizamos com as palavras de Euzenir Nunes Sarno (FIOCRUZ), como uma 

mensagem aos nossos alunos: “Os estudantes de iniciação científica são parceiros 



insubstituíveis na formulação de perguntas e no desenvolvimento do espírito crítico 

indispensável à pesquisa (...). São os aprendizes na busca de soluções, na abertura à 

experimentação, no questionamento do estabelecido e na mudança de paradigmas. 

São os companheiros de viagem no descobrimento do limite entre o saber e a 

humildade diante do desconhecido”. 

 Essa é a expectativa da Pró-Reitoria Adjunta de Pós-graduação e Pesquisa da 

Universidade Tiradentes que, com esta publicação, inaugura um novo momento na 

construção da produção científica institucional. 

 

 

 

Verônica Teixeira Marques 

Coordenadora de Pesquisa 
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PROGRAMAÇÃO 

 

Terça-feira – 21 de setembro de 2004 

Local: Auditório Pe. Melo 

 

I Seminário de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq 

VI Seminário de Iniciação Científica – SemIC 

 

Manhã 

8h  - Abertura  

Profª. M.Sc. Verônica Teixeira Marques – Coordenadora de Pesquisa 

 

8h10 - Palestra 

Palestra: “A Iniciação Científica nas Universidades Privadas e o papel do CNPq” 

Palestrante: Dr.ª Silvana Almeida Figueira de Medeiros 

Coordenadora do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq 

 

9h20 – Comunicações Orais de Iniciação Científica – Ciências da Vida 

Coord.: Dr. Edilson Divino de Araujo 

 

11h – Apresentação de Painéis
1
 – Ciências da Vida 

Coord.: Dr. Alexandre Ferreira Santos 

 

11h – Apresentação de Painéis – Ciências Exatas e Tecnológicas 

Coord.: Sérgio Ricardo Stuckert 
 

 

Tarde 

14h  Palestra: “Cheiros, Cores e Sabores da Natureza” 

Palestrante: Dr.ª Nidia Franca Roque – Pesquisadora do CNPq/UFBA 
 

15h Comunicações Orais de Iniciação Científica – Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
Coord.: Dr. Jugurta Rosa Montalvão 

 

18h – Apresentação de Painéis – Humanidades 

Coord.: Dr. Ronaldo Nunes Linhares 

 

 

Noite 

18h30 – Palestra: “Para uma linhagem do feminino” 

Palestrante: Dr.ª Maria Lúcia Dal Farra – Pesquisadora do CNPq/ UFS 

 

19h40 – Comunicações Orais de Iniciação Científica – Humanidades 

Coord.: Dr.ª Simone Antoniaci Tuzzo 

 

                                                           
1
 Os painéis de Iniciação Científica estão indicados nestes Anais e serão publicados na íntegra nos Anais 

da Semana de Pesquisa da UNIT em 2005. 



Comunicações Orais  

Ciências da Vida 
 

9h20 - DETERMINAÇÃO DO PERFIL DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 

DE PACIENTES IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS EM ARACAJU/SE. Paulo 

Sérgio Gomes da Silva (Odontologia – UNIT, pauloss4@hotmail.com), Amanda Silva 

Queiroz Santana (Odontologia – UNIT, binhasant14@hotmail.com), Profª. Dra. 

Cristiane C. da Cunha Oliveira (crisduda@bol.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

9h35 - ANATOMIA DO LIGAMENTO TRANSVERSO ANTERIOR DO 

JOELHO. José Nery Santiago Neto (Fisioterapia/PROBIC/ UNIT, 

jnerysn@ig.com.br), José Aderval Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet.com.br), Francisco 

Prado Reis (UNIT, pradoreis@netdados.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

9h50 - ESTUDO DOS TRAUMATISMOS RAQUIMEDULARES EM REGIÃO 

CERVICAL NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO (HGJAF): 

SEXO MASCULINO. Danilo Ribeiro Guerra (Fisioterapia/ 

UNIT,drguerra@pop.com.br), Josefa Andreza Rabelo Coelho (Fisioterapia/ 

PBIC/CNPQ/UNIT), José Aderval Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet. com.br), 

Francisco Prado Reis (UNIT, pradoreis@netdados.com.br) PIBIC/CNPq. 

 

10h05 - ESTUDO DOS TRAUMATISMOS RAQUIMEDULARES EM REGIÃO 

CERVICAL NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO (HGJAF): 

SEXO FEMININO. Josefa Andreza Carvalho Rabelo (Fisioterapia/ 

PIBIC/CNPQ/UNIT, andrezinharabelo@yahoo.com.br), Danilo Ribeiro Guerra 

(Fisioterapia/ CCBS/UNIT, drguerra@pop.com.br), (Fisioterapia/CCBS/UNIT), José 

Aderval Aragão (PIBIC/CNPQ/UNIT, jaafelipe@infonet. com.br), Francisco Prado 

Reis (PIBIC/CNPQ/UNIT, pradoreis@netdados.com.br).  

 

10h20 - OBTENÇÃO DO ÁCIDO ÚSNICO A PARTIR DO LÍQUEN Cladonia 

substellata Vainio E ENSAIOS DA SUA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. 

Watthier (farmácia- UNIT/ITP/LPNB - Bolsista do CNPq processo105641/2003-0 

josiwatt@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho (LPNB/ITP/UNIT 

xavierfilho@infonet.com.br) PIBIC/CNPq. 

 

 

10h35 - INTERVENÇÕES E DEBATE 

mailto:pauloss4@hotmail.com
mailto:binhasant14@hotmail.com
mailto:CCBS/UNIT/jaafelipe@infonet.com.br
mailto:CCBS/UNIT/%20jaafelipe@infonet.com.br
mailto:CCBS/UNIT/pradoreis@netdados.com.br


Comunicações Orais 

Ciências Exatas e Tecnológicas 

 
15h - DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA CLASSIFICAÇÃO 

DE PADRÕES VOCÁLICOS DIRECIONADO A DEFICIENTES AUDITIVOS. 

Gustavo Menezes Machado (Ciência da Computação, gm_machado@hotmail.com), 

Helder Guimarães Aragão (Ciência da Computação, helderaragao@yahoo.com.br) e 

Jugurta Montalvão ITP/UNIT, jugurta_filho@uol.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

15h15 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE, POR VOZ, DO 

MOUSE.  Carlos Alberto Fraga Pimentel Filho (Ciência da Computação - UNIT, 

albertodm@yahoo.com), Levi P. B. de Oliveira (ITP/UNIT, levi_pedro@unit.br). 

PROBIC/UNIT. 

 

15h30 - REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NO 

RECONHECIMENTO DE VOZ. Gustavo Gentil Barreto Santos (Ciência da 

Computação – UNIT e LAC/ITP/UNIT), Antônio Ramirez Hidalgo (LAC/ITP/UNIT). 

PROBIC/UNIT. 

 

15h45 - SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS DE SOLOS CONTAMINADOS 

POR PETRÓLEO PARA PRODUÇÃO DE BIOEMULSIFICANTE. Gustavo de 

Brito Cardoso (Engenharia Ambiental -UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

gulider@yahoo.com.br), Ronnie Dennis Moraes Donald (Engenharia Ambiental -UNIT 

e LEB/ITP/UNIT, ronniedennis@infonet.com.br), Álvaro Silva Lima (LEB/ITP/UNIT e 

NDTR, alvaro_lima@unit.br). PIBIC/CNPq. 

 

16h - DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES PARA A REMOÇÃO DE 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS EM CORRENTES GASOSAS.  Juliana 

Santana Boaventura (Engenharia Ambiental -UNIT e LCAT/ITP/UNIT, 

ju_boav@pop.com.br), André Luis Dantas Ramos (LCAT/ITP/UNIT, 

andramos@uol.com.br), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP/UNIT, 

renan_t@hotmail.com) e Silvia Maria da Silva Egues (LCAT/ITP/UNIT, 

egues@ibest.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

16h15 - PROJETOS DE EXPERIMENTOS PARA AVALIAR O EFEITO DO 

CLORO SOBRE AS PROPRIEDADES CATALÍTICAS DO CATALISADOR 

CuO/ZnO/Al
2
O

3
. Jamily Silva Coelho (Farmácia – UNIT e LCAT/ITP/UNIT, 

jamilycoelho@hotmail.com), André Luis Dantas Ramos (LCAT/ITP/UNIT, 

andramos@uol.com.br), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP/UNIT, 

renan_t@hotmail.com) e Silvia Maria da Silva Egues (LCAT/ITP/UNIT, 

egues@urices.edu.br). PROBIC/UNIT. 

 

16h30 - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS PÓS-COLHEITA EM FRUTAS 

COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE SERGIPE. (Werlissandra Moreira de 

Souza, Farmácia -UNIT, LPA/ITP/UNIT, werli@pop.com.br), (André Luis Dantas 

Ramos, LPA/ITP/UNIT, aldramos@uol.com.br), (Álvaro Silva Lima, LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br), (Paulo Sérgio Marcellini, LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). PIBIC/CNPq. 

 

mailto:gm_machado@hotmail.com
http://by7fd.bay7.hotmail.msn.com/cgi-bin/
http://by7fd.bay7.hotmail.msn.com/cgi-bin/
mailto:alvaro_lima@unit.br)
mailto:andramos@uol.com.br)
mailto:egues@ibest.com.br)
mailto:jamilycoelho@hotmail.com)
mailto:andramos@uol.com.br)
mailto:renan_t@hotmail.com
mailto:egues@urices.edu.br)
mailto:werli@pop.com.br)
mailto:aldramos@uol.com.br)
mailto:aslima2001@yahoo.com.br)


16h45 - CARACTERIZAÇÃO DAS FRUTAS PRODUZIDDAS NO ESTADO DE 

SERGIPE. Bruna Couto Dias (Farmácia -UNIT e LPA/ITP/UNIT), Alvaro Silva Lima 

(LPA/ITP/UNIT), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT) e Paulo Sérgio 

Marcellini (LPA/ITP/UNIT). PIBIC/CNPq. 

 

17h - DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 

FRUTAS JÁ DESCASCADAS E FATIADAS (PROCESSAMENTO MÍNIMO).  

Mayra Santos Almeida Silva (Farmácia -UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

mayras@ligbr.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com) e Alvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@unit.br) 

PIBIC/CNPq. 

 

17h15 - ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE AQUECEDORES 

SOLARES DE ÁGUA APLICADOS EM HABITAÇÕES POPULARES. Araújo, 

Paulo M.M. ; Figueiredo, Renan T.;  Brito, Marcelo C.; Montalvão, Jugurta. 

(Engenharia Ambiental –UNIT, paulo_mario@unit.br). PIBIC/CNPq. 

 

17h30 - AGREGAÇÃO DE VALOR ÀS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO 

DE SERGIPE: PRODUÇÃO DE VINHO DE FRUTAS, A PARTIR DE FRUTAS 

INAPTAS AO CONSUMO “IN NATURA” Emanuela Avelar Silva Costa (Ciências 

Biológicas mod. Médica -UNIT e LPA/ITP/UNIT, manuavelar@zipmail.com.br), 

Juliano Everton Texeira de Castro (Farmácia -UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

julianoeverton@hotmail.com) Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima@bol.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br) e Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). PIBIC/CNPq. 

 

 

17h45 – INTERVENÇÕES E DEBATE 

 

mailto:Álvaro_Lima@unit.br


Comunicações Orais 

Humanidades 
 

19h40 - MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL EM ARACAJU: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS. Mateus de Sá Barreto Barros (Turismo - UNIT, 

bbarros@infonet.com.br) Lício Valério Lima Vieira (Turismo – UNIT, 

lvieira28@bol.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

19h55 - RECEPTIVO FLUVIAL EM SERGIPE: UMA ANÁLISE DA INFRA-

ESTRUTURA DE SERVIÇOS.  Alexandre da Silveira Fontes (Turismo -UNIT, 

aftur@ig.com.br), Gisélia Maria Varela e Silva (Turismo, turismo@unit.br). 

PROBIC/UNIT. 

 

20h10 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: RELAÇÕES ENTRE EXECUTIVO 

E LEGISLATIVO EM ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 2001/2003. Danyele 

Serafim de Oliva (Direito e PROBIC-UNIT, danyserafim@yahoo.com.br); Gabriela 

Maia Rebouças (Co-autora, Direito/UNIT março- dezembro de 2003, 

gabriela_maia@unit.br), Verônica Teixeira Marques (Co-autora, Direito/UNIT 

dezembro- março de 2004, pesquisa@unit.br) e Ademário Tavares Andrade (Co-autor, 

Direito/UNIT, ademario@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

20h25 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: DEMANDAS DA SOCIEDADE 

CIVIL X AÇÕES DA PREFEITURA DE ARACAJU- SE. Eric Nascimento Santos 

(Direito – UNIT, ericns@bol.com.br), Verônica Teixeira Marques (Direito – UNIT, 

pesquisa@unit.br). PIBIC/CNPq. 

 

20h40 - DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR: O ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO EM ARACAJU –SE. Lucas do Couto Santana (Direito – UNIT, 

paliose@bol.com.br), Eric Nascimento Santos (Direito – UNIT, ericns@bol.com.br), 

Verônica Teixeira Marques (Direito – UNIT, pesquisa@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

20h55 - VISÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DA 

EMERGÊNCIA DA ABORDAGEM INTEGRADORA DO PROCESSO 

SAÚDE/DOENÇA; Autores: Júlia Regina Falcão de Lima (ninjajujuba@ibest.com.br); 

Camila Costa Cerqueira; Orientador: Luiz Gonzaga Chiavegato Filho (Psicologia).  

 

21h10 - PERFIL E INTERESSES DE LEITORES DE JORNAL ACERCA DE 

TEMAS DA PSICOLOGIA. Daniela Mesquita; Rose Fabiana de Sant’Ana; Shirley 

Farias; Marlizete Maldonado Vargas (Psicologia/ UNIT, marlizetev@globo.com). 

PROBIC/UNIT. 

 

21h25 - O PEDAGOGIA EM SERGIPE: AVALIANDO A EXPERIÊNCIA DA 

UNIT. Clotildes Maria Ramos Simões (Pedagogia – UNIT clo.simões@bol.com.br). 

Dayse Vespariano de Assis (Pedagogia-UNIT). PROBIC/UNIT. 

 

21h40 – INTERVENÇÕES E DEBATE 

 

mailto:ericns@bol.com.br)
mailto:pesquisa@unit.br
mailto:paliose@bol.com.br)
mailto:ericns@bol.com.br)
mailto:pesquisa@unit.br
mailto:ninjajujuba@ibest.com.br
mailto:clo.simões@bol.com.br


 

 

 

 

Comunicações Orais  

Ciências da Vida 
 

 



DETERMINAÇÃO DO PERFIL DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE 

PACIENTES IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS EM ARACAJU/SE. Paulo 

Sérgio Gomes da Silva (Odontologia – UNIT, pauloss4@hotmail.com), Amanda Silva 

Queiroz Santana (Odontologia – UNIT, binhasant14@hotmail.com), Profª. Dra. 

Cristiane C. da Cunha Oliveira (crisduda@bol.com.br).   

 

(INTRODUÇÃO) O Brasil vem apresentando, nas últimas décadas um declínio nas 

taxas de mortalidades e fecundidade, o que tem ocasionado um processo de 

envelhecimento populacional. Contudo, não há uma melhoria das condições de vida. 

Este estudo aborda e traça o perfil das condições de saúde bucal dos idosos do asilo 

SAME assim com a necessidade de tratamento dos mesmos. (METODOLOGIA) Para 

efetivação desse estudo foi elaborada uma ficha clínica adaptada à especificação da 

Organização Mundial da Saúde para levantamento epidemiológico. Além disso, foram 

construídos questionários, direcionados aos idosos do Asilo Same, bem como exames 

clínicos, extra - oral em intra-oral e 10 pacientes, avaliando-se a necessidade de 

tratamento odontológico nos idosos da instituição indicada. Cada diagnóstico recebeu 

um escore de acordo com a ficha clínica preconizada. Os exames foram realizados 

utilizando-se de iluminação artificial (lanterna), espelhos bucais, espátulas de madeira 

(abaixadores de língua) e sondas periodontais. Os exames seguiram as normas 

universais de biossegurança no atendimento. Além desse exame clínico, uma entrevista 

foi realizada com este mesmo grupo, utilizando-se de um questionário com 30 perguntas 

objetivas, com o intuito de avaliar o nível de higienização, problemas buco - dentais, 

conhecidos pelos idosos, ou seja, capacidade de auto- avaliação e obter informações 

sobre sua saúde geral, sobre a freqüência de visitas a dentistas, razões da procura de um 

dentista, sua expectativas diante de tratamento odontológico, satisfação com sua saúde 

bucal, bem como próteses antigas usadas pelos idosos. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) As próteses dos idosos se encontravam em péssimas condições, além da 

saúde bucal que acompanhava o mesmo ritmo. Quanto à satisfação com a saúde bucal 

relatada pelos idosos, 63,4% demonstraram estar satisfeitos. Entretanto, houve aqueles 

que se queixavam de dor  de dente (84%) e dificuldades de mastigação (77%). 

(CONCLUSÃO) As condições de saúde bucal dos idosos pesquisados eram precárias, 

havendo grande necessidade de tratamento preventivo, protético e periodontal; a 

percepção do idoso quanto à sua própria necessidade de tratamento odontológico é 

relativamente pequena frente às condições objetivas de saúde bucal nesse grupo. O 

contato do acadêmico com o idoso é saudável para ambas as partes, sobretudo para o 

idoso que se sente valorizado com a atenção; Há necessidade que os acadêmicos e 

cirurgiões dentistas procurem ter mais conhecimentos acerca do processo fisiológico do 

envelhecimento, patologias bucais mais freqüentes nesta fase, farmacocinética e 

farmacodinâmica, interações medicamentosas e doenças sistêmicas comuns entre 

idosos, noções básicas de epidemiologia, e de psicologia, aspectos socioeconômicos e 

éticos. (PROBIC/UNIT). 

 

Palavras-chaves: Prevenção – Idosos.  

 

 

ANATOMIA DO LIGAMENTO TRANSVERSO ANTERIOR DO JOELHO. José 

Nery Santiago Neto (Fisioterapia/PROBIC/ UNIT, jnerysn@ig.com.br), José Aderval 

Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet.com.br), Francisco Prado Reis (UNIT, 

pradoreis@netdados.com.br). 
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(INTRODUÇÃO) O ligamento transverso do joelho é um feixe de fibras disposto 

transversalmente entre os meniscos. Os livros textos de anatomia descrevem apenas a 

inserção do ligamento entre a extremidade anterior do menisco medial e a face anterior 

do menisco lateral. Chandler (1949) encontrou o ligamento transverso do joelho em três 

formas: bem formado, pouco ligamentar e como uma estreita faixa. Moreno (1995) 

estimou que o ligamento está ausente em 36% dos joelhos. Apesar da relação do 

ligamento com os meniscos e a importância da biomecânica dos meniscos durante os 

movimentos do joelho, não são freqüentes estudos sobre a anatomia do ligamento 

transverso do joelho. O objetivo foi realizar uma observação detalhada do ligamento 

quanto à sua maneira de inserção, aspecto geral de sua anatomia, seu nível de presença e 

suas dimensões. (METODOLOGIA) Foram utilizados 14 joelhos de cadáveres 

pertencentes aos laboratórios de anatomia da Universidade Tiradentes da Universidade 

Federal de Sergipe. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) O ligamento transverso do 

joelho ocorreu em 79% dos casos, estando mais presente (86%) no joelho esquerdo e 

mais ausente (29%) no joelho direito. Em nível do menisco lateral, o ligamento 

freqüentemente estendeu sua inserção até a cápsula articular. O comprimento do 

ligamento variou de 3,4 a 4,4cm e a espessura de 2 a 7mm. O aspecto geral do 

ligamento foi de conspícuo, membranoso a bastante delicado. Sempre apareceu 

envolvido por tecido adiposo. (CONCLUSÃO) O presente estudo anatômico revelou 

ocorrer diferentes tipos de ligamento transverso do joelho que se inserem de maneira 

variável nos meniscos e possui dimensões e aspecto anatômico geral também variáveis. 

(PROBIC/UNIT). 

 

Palavras-chave: joelho, ligamento, transverso 

 

 

ESTUDO DOS TRAUMATISMOS RAQUIMEDULARES EM REGIÃO 

CERVICAL NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO (HGJAF): 

SEXO MASCULINO. Danilo Ribeiro Guerra (Fisioterapia/PIBIC/CNPQ/ UNIT, 

drguerra@pop.com.br), Josefa Andreza Rabelo Coelho (Fisioterapia/ 

PIBIC/CNPQ/CCBS/UNIT), José Aderval Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet. com.br), 

Francisco Prado Reis (UNIT, pradoreis@netdados.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O Traumatismo Raquimedular (TRM) representa um grande agravo à 

coluna vertebral, podendo, às vezes, acarretar também em lesões medulares, sendo mais 

comum a sua ocorrência no sexo masculino. A região cervical, devido à sua grande 

mobilidade, é uma das áreas mais freqüentemente acometidas pelo TRM e, sem dúvida, 

a mais nobre da coluna vertebral. Essa pesquisa, de caráter retrospectivo, realizou uma 

abordagem epidemiológica do TRM cervical no sexo masculino, tendo como objetivos: 

determinar a quantidade de casos de TRM; a incidência do TRM cervical em relação às 

demais regiões da coluna vertebral; verificar os fatores causais mais freqüentes; 

observar a idade e o sexo das vítimas; os meses de ocorrência dos traumas; a incidência 

de fraturas de vértebras; os níveis e partes das vértebras fraturadas; e determinar a 

incidência de lesões medulares e de óbitos. (METODOLOGIA) Para isso, foram 

analisados os prontuários médicos de pacientes vítimas de TRM cervical, que foram 

admitidos no Setor de Traumatologia do Hospital Governador João Alves Filho, 

localizado na cidade de Aracaju, no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003. 

(RESULTADOS) Foram analisados 340 prontuários, com diagnóstico de TRM, sendo a 

região cervical acometida em 52,01% dos casos no sexo masculino (141 casos). Houve 

um grande predomínio sobre o sexo masculino, pois 94,63% dos TRMs ocorreram 
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nesse sexo. As terceira e quarta décadas de vida foram as mais afetadas, pois 52,04% 

dos traumas ocorreram nessas faixas etárias. Em 29 casos, os pacientes evoluíram ao 

óbito durante o período de permanência hospitalar. Os acidentes de trânsito foram a 

causa mais comum (41,26%). Em 67,4% dos casos houve a presença de lesão da medula 

espinhal. A presença de fraturas foi constatada em 37,58% dos casos, sendo as três 

vértebras cervicais mais inferiores as mais acometidas, correspondendo juntas a 66,7% 

das fraturas, e o vertebral foi a parte da vértebra mais fraturada. Não houve diferença 

significativa quanto à distribuição do TRM Cervical, de acordo com os meses do ano. 

(CONCLUSÃO) A região cervical foi a mais acometida da coluna vertebral, 

principalmente em homens adultos de 30 a 49 anos de idade que se envolveram em 

acidentes de trânsito, tendo na maioria das vezes lesões medulares e em pouco mais de 

1/3 dos casos fratura de vértebras, mais freqüentemente no corpo das três vértebras 

cervicais mais inferiores. Aproximadamente um quinto das vítimas evoluíram ao óbito. 

(PIBIC/CNPQ/UNIT). 

 

Palavras-chave: Traumatismo raquimedular cervical, epidemiologia, sexo masculino 

 

 

ESTUDO DOS TRAUMATISMOS RAQUIMEDULARES EM REGIÃO 

CERVICAL NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO (HGJAF). 

SEXO FEMININO. Josefa Andreza Carvalho Rabelo (Fisioterapia/ 

PIBIC/CNPQ/UNIT, andrezinharabelo@yahoo.com.br), Danilo Ribeiro Guerra 

(Fisioterapia/PIBIC/CNPQ/ UNIT, drguerra@pop.com.br), (Fisioterapia/ 

PIBIC/CNPQ/UNIT), José Aderval Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet. com.br), 

Francisco Prado Reis (UNIT, pradoreis@netdados.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O Traumatismo Raquimedular pode ser definido como uma lesão 

traumática aguda sobre a coluna vertebral, podendo acometer o seu conteúdo nervoso, 

com graus variáveis de deficiência motora e/ou sensitiva, excluindo-se as doenças 

degenerativas e os traumas neonatais. Poucas enfermidades ou lesões produzem efeitos 

tão devastadores na vida ou na qualidade de vida, como a lesão traumática da coluna 

vertebral e medula. Este trabalho mostra uma análise epidemiológica do TRM cervical 

no sexo feminino, tendo como objetivos: determinar a quantidade de casos de TRM; a 

incidência do TRM cervical em relação às demais regiões da coluna vertebral; verificar 

os fatores causais mais freqüentes; observar a idade e o sexo das vítimas; a incidência 

de fraturas de vértebras; os níveis e partes das vértebras fraturadas; e determinar a 

incidência de lesões medulares e de óbitos. (METODOLOGIA) Esta pesquisa de 

natureza aplicada possui um caráter retrospectivo e aborda o problema de forma 

essencialmente quantitativa. A fonte de dados foi o setor de traumatologia do próprio 

Hospital Governador João Alves Filho onde foram analisados os prontuáros que se 

referem aos pacientes que foram internados no hospital. O trabalho englobou um 

período de 5 anos (primeiro de janeiro de1999 a trinta de dezembro de 2003) e as 

informações foram registradas em fichas próprias. Depois foi feito o agrupamento das 

informações onde os resultados foram representados através de gráficos e tabelas. 

(RESULTADOS E DISCUSSÕES) Foram encontrados um total de 50 casos de TRM, 

no sexo feminino, no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2003. Deste total 

apenas 8 casos ocorreram na região cervical e destes 8 casos apenas 1 foi a óbito. A 

faixa etária mais freqüentemente acometida está entre 21-30 anos. Os estudos afirmaram 

ainda que as principais causas de TRM foram acidentes de trânsito e queda de mesma 

altura. Foi observado também que a incidência de lesão medular é significativa com 
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62,5% e ocorreu apenas 1 caso de fratura na sexta vértebra cervical. (CONCLUSÃO) O 

número de TRM cervicais no sexo feminino é bastante reduzido, mas há uma maior 

incidência na terceira década de vida. E os acidentes de trânsito e as quedas de mesma 

altura são os que mais causam TRM. Foi demonstrado uma grande percentagem de 

lesão medular com rara ocorrência de fraturas decorrentes do trauma 

(PIBIC/CNPQ/UNIT). 

  

Palavras-chave: Traumatismo, cervical, epidemiologia, feminino. 

 

 

OBTENÇÃO DO ÁCIDO ÚSNICO A PARTIR DO LÍQUEN Cladonia substellata 

Vainio E ENSAIOS DA SUA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. Josiele Watthier 

(farmácia- UNIT/ITP/LPNB - Bolsista do CNPq processo105641/2003-0 

josiwatt@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho (LPNB/ITP/UNIT 

xavierfilho@infonet.com.br) PIBIC/CNPq. 

 

(INTRODUÇÃO) A importância da diversidade química dos produtos naturais para a 

descoberta de novos fármacos tem despertado interesse da indústria farmacêutica. 

Atualmente, produtos naturais com atividade biológica lideram as estruturas que irão se 

tornar as principais fontes de novos agentes com potencial farmacológico. Os liquens 

são conhecidos desde a antigüidade e seus metabólitos eficientes contra diversas 

enfermidades e, também usados em medicamentos em alguns países da Europa. Neste 

trabalho, objetivou-se o isolamento do ácido úsnico do líquen Cladonia substellata 

Vainio procedente do Cerrado de Sergipe, Brasil, e avaliou-se em que concentrações 

molares o ácido úsnico passa a ser efetivo para a ação antimicrobiana. 

(METODOLOGIA) Para o isolamento do ácido úsnico foram testados quatro solventes: 

clorofórmio, acetona, éter etílico e a mistura de etanol/acetona (1:1) em extrator de 

soxhlet e rota-vapor, seguindo a metodologia proposta por Asahina e Shibata para a 

cristalização. A confirmação se procedeu pela cromatografia gasosa com espectrometria 

de massa, cromatografia em camada delgada e análise do ponto de fusão.  Nos estudo 

antimicrobianos in vitro, pelo método de difusão em meio sólido, testou-se a 

susceptibilidade de bactérias , fungos filamentosos e fungos leveduriformes, às 

concentrações molares de 0,5 a 8,0 x 10
-4

 M de ácido úsnico e determinou-se sua CMI. 

(RESULTADOS E DISCUSSÃO) Nos testes de isolamento, os solventes testados 

apresentaram diferentes rendimentos, tendo o éter etílico como solvente de melhor 

escolha para extração, com 4,7% de rendimento, o clorofórmio apresentou 3,2%, a 

mistura metanol/ acetona (1:1 v/v) 3,0% e a acetona com uma porcentagem de extração 

de 2,4%. Nos estudo antimicrobianos in vitro verificou-se que de todas os 

microrganismos testados,  nas concentrações de 0,5 a 8,0 x 10
-4

 M, houve inibição 

contra S. epidermidis (ATCC-12228) nas cinco diluições seriadas a metade, sendo que a 

concentração 8,0 x 10
-4

 M apresentou melhor atividade para S. epidermidis (17,0mm) e 

para as demais diluições houve um decréscimo no halo de inibição para este 

microrganismo.(CONCLUSÃO) Nos teste de isolamento, os quatro solventes testados 

extraíram ácido úsnico, porém o éter etílico foi o solvente de melhor rendimento na 

extração do composto. E também, confirmou-se que o ácido úsnico extraído de 

Cladonia substellata Vainio procedente de Estado de Sergipe tem ação antimicrobiana 

para Staphylococus epidermidis (ATTC- 12228) nas concentrações de 0,5 a 8,0 x 10
-4

 

M, onde observou-se uma CMI de 017mg.mL
-1 . 

(PIBIC/CNPq). 

 

Palavras-chave: ácido úsnico, Cladonia substellata Vainio, atvidade antimicrobiana. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA CLASSIFICAÇÃO DE 

PADRÕES VOCÁLICOS DIRECIONADO A DEFICIENTES AUDITIVOS. 

Gustavo Menezes Machado (Ciência da Computação, gm_machado@hotmail.com), 

Helder Guimarães Aragão (Ciência da Computação, helderaragao@yahoo.com.br) e 

Jugurta Montalvão ITP/UNIT, jugurta_filho@uol.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Aprender a falar quando não se pode ouvir a própria voz é um 

processo complexo e demorado que exige da pessoa um esforço árduo e contínuo. Isto 

ocorre porque a pessoa que sofre de surdez não pode perceber nem corrigir seus 

próprios erros de articulação sem algum tipo de sistema externo que lhe forneça um 

feedback, como um espelho, ou a sensação de vibração na garganta, com a orientação de 

um fonoaudiólogo. Neste sentido, o desenvolvimento de sistemas automáticos 

computacionais que viabilizem o treinamento de fala e voz aos surdos, a exemplo do 

que é feito em sessões de fonoaudiologia com especialistas, pode resultar numa melhor 

integração destes indivíduos à sociedade.(METODOLOGIA) 1 Levantamento de uma 

base de dados de sinais vocálicos envolvendo indivíduos portadores e não -portadores 

de deficiências auditivas (com e sem dificuldades de pronúncia); 2 Estudo e 

implementação em software de algoritmos clássicos e recentes (selecionados segundo 

seus desempenhos) para a análise de sinais de voz e, caso a necessidade se apresente, 

desenvolvimento de um algoritmo específico, adaptado ao problema em questão; 3 

Desenvolvimento do protótipo do sistema usando o SCILAB, o que permitirá uma 

maior flexibilidade durante a fase de ajuste de parâmetros e definição de interfaces; 4 

Avaliação do protótipo por duas vias: (a) Levantamento estatístico de desempenho com 

a base de vozes pré- coletada; (b) Avaliação subjetiva do protótipo em sessões com 

deficientes auditivos e fonoaudiólogos voluntários. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

Foi estudado o modelo da glote humana, onde a partir dele conseguimos reproduzir, 

mesmo que de forma simples, sons de algumas vogais. Conseguimos também no projeto 

fazer um pré- processamento sobre as amostras de voz, utilizando FFT e algoritmos de 

extração de padrões obtendo características peculiares do sinal em estudo. Este pré-

processamento servirá como parâmetro para o trabalho futuro. (CONCLUSÃO) Com a 

coleta de amostras de vozes, foi possível elaborar a estruturação de uma base de dados 

que serviu como referência para os algoritmos de análise e classificação dos sinais 

vocálicos implementados, ajustados e comparados com outros algoritmos. Para se 

alcançar o algoritmo que forneça o melhor resultado, obtendo a melhor análise de voz 

possível na versão final do software para classificação de padrões vocálicos direcionado 

a deficientes auditivos em contraposição aos softwares comerciais, o produto do 

presente projeto será disponibilizado gratuitamente à comunidade e aos profissionais 

interessados. (PROBIC-UNIT) 

 

Palavras chaves: Algoritmo, classificação, voz. 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE, POR VOZ, DO 

MOUSE.  Carlos Alberto Fraga Pimentel Filho (Ciência da Computação - UNIT, 

albertodm@yahoo.com), Levi P. B. de Oliveira (ITP/UNIT, levi_pedro@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Para melhorar a relação homem - máquina, ou a interface entre eles, 

os cientistas têm pesquisado, há tempos, tecnologias que permitissem o reconhecimento 

de voz, habilitando assim qualquer pessoa a comunicar-se diretamente e de forma 

natural com os computadores e os sistemas computacionais que controlariam as 
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máquinas que nos cercam no dia-a-dia. A tecnologia de reconhecimento de voz vem 

sendo pesquisada por várias empresas e instituições para ser viabilizada em vários 

campos, tanto na área comercial quanto na estatal. O governo americano, por exemplo, 

vem trabalhando em um sistema de reconhecimento de voz para a realização do censo 

por telefone. A empresa americana IBM vem implementando há alguns anos um 

software utilitário presente em seu sistema operacional OS/2, chamado VoiceType, que 

realiza reconhecimento de voz numa tentativa de permitir a emissão de comandos para o 

computador e outras coisas interessantes como, por exemplo, o ditado de documentos 

diretamente para o processador de textos, sem a necessidade de digitação. Os resultados 

vêm sendo altamente promissores, apesar da ainda alta taxa de ineficiência apresentada. 

(METODOLOGIA) Inicialmente foram coletadas amostras de voz utilizando um 

notebook equipado com um microfone. O processo de gravação consistiu de entrevista a 

90 pessoas, que gravaram os comandos: CLIQUE, MENU, ACIMA, ABAIXO, 

ESQUERDA, DIREITA, PARAR, DUPLO; com variação na velocidade de gravação 

solicitada como lenta, média ou normal e rápida. Os arquivos foram armazenados no 

formato Microsoft
®
 .wav, com uma taxa de 22.050 amostras por segundo, 16 bits por 

amostra no formato mono. A obtenção das amostras referentes a cada locutor bem como 

a edição das mesmas foi efetuada com o auxílio do pacote de softwares Sound Forge
®

. 

Em seguida as amostras passaram por um processo de filtragem e normalização para 

então serem submetidas ao processo de decomposição por wavelets e a partir daí a 

classificação conforme o dicionário de comandos estipulado. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) Com a utilização de um classificador baseado no coeficiente de 

correlação entre os vetores característicos obtidos da decomposição por wavelets, 

conseguiu-se 72,5% de taxa de acerto total, incluindo-se todos os comandos, sendo que 

em 3 deles conseguiu-se 100% de acerto, em 1 conseguiu-se 80%, em 3 deles 

conseguiu-se 60%, e em 1 deles conseguiu-se 20% de taxa de acerto. Um desempenho 

total de cerca de 85% de taxa de acerto foi conseguido submetendo-se os vetores 

característicos a uma rede neural artificial. (CONCLUSÃO) A utilização de coeficientes 

wavelets como vetor de características da voz seguido por um classificador tipo rede 

neural artificial, promove bons resultados, porém a utilização da transformada de 

Fourier mostrou-se ainda melhor, pois se conseguiu uma taxa de generalização da 

ordem de 97% contra algo em torno de 95% para a base de teste, mostrando que os 

resultados esperados foram plenamente atingidos. (PROBIC–UNIT). 

  

Palavras chaves: Reconhecimento comandos, voz, wavelets. 

 

 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NO RECONHECIMENTO DE 

VOZ. Gustavo Gentil Barreto Santos (Ciência da Computação – UNIT e 

LAC/ITP/UNIT), Antônio Ramirez Hidalgo (LAC/ITP/UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) O estudo das redes neurais artificiais (RNA) ainda encontra-se em 

contínuo desenvolvimento e a utilização de um determinado algoritmo de aprendizagem 

é determinado empiricamente. O desenvolvimento de um sistema neural artificial que 

tenha sucesso requer uma combinação de pesquisa cuidadosa, planejamento e muitos 

testes de ensaio e erro. Sabe-se que existem na atualidade inúmeras RNAs com 

diferentes tipos de algoritmo de aprendizagem, dentre as quais a rede de 

retropropagação (backpropagation), rede de Kohonen e a rede de Teoria de Ressonância 

Adaptativa (Adaptive Resonance Theory – ART). Estas RNAs têm diferentes 

aplicações, na indústria, nos negócios, na medicina etc. motivo pelo qual devem ser 



escolhidas de maneira que reúnam as condições necessárias para realizar suas tarefas. 

(METODOLOGIA) Para o treinamento da Rede Neural Artificial implementada, foram 

coletadas 100 (cem) vozes de várias pessoas diferentes em que cada uma dessas pessoas 

falam as palavras sobe, desce, direita, esquerda, clique, duplo, menu e para, em três 

velocidades diferentes, sendo, lento, normal e rápido. Com essas amostras já tratadas 

para nossas necessidades, foi feito o treinamento da Rede Neural para que, quando o 

usuário falar alguma dessas palavras em tempo real, nosso sistema seja capaz de 

reconhecer a palavra e executar o comando desejado. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) Para o caso de identificação de vozes, percebemos que o algoritmo de 

retropropagação é o que melhor funciona, pois necessitamos do tratamento 

supervisionado da Rede Neural. O que mais influencia em termo de desempenho é a 

quantidade de neurônios da camada escondida, e a função interna de cada neurônio da 

Rede Neural. (CONCLUSÃO) Com o resultado desta pesquisa que envolve tanto a 

parte de processamento de sinais digitais como as Redes Neurais, as pessoas poderão 

visualizar uma série de aplicações, no mundo real, das RNAs. Um exemplo é a 

utilização de um software que pode ser feito baseando-se nesta pesquisa, onde ajudará 

às pessoas impossibilitadas de utilizar as mãos em um determinado momento, ou 

mesmo deficientes físicos, a utilizar a voz para que o computador realize alguma tarefa 

desejada. (PROBIC/UNIT). 

 

Palavras Chave: Redes  Neurais, Vozes, Reconhecimento. 

 

 

SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS DE SOLOS CONTAMINADOS POR 

PETRÓLEO PARA PRODUÇÃO DE BIOEMULSIFICANTE. Gustavo de Brito 

Cardoso (Engenharia Ambiental -UNIT e LEB/ITP/UNIT, gulider@yahoo.com.br), 

Ronnie Dennis Moraes Donald (Engenharia Ambiental -UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

ronniedennis@infonet.com.br), Álvaro Silva Lima (LEB/ITP/UNIT e NDTR, 

alvaro_lima@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Bioemulsificantes são substâncias que apresentam a capacidade de 

reduzir a tensão interfacial entre óleo e água. Esta característica da substância é utilizada 

para disponibilizar o petróleo proveniente de derramamentos ao ataque microbiano. 

Muitos microrganismos podem ser capazes de produzir bioemulsificante quando uma 

fermentação ocorre contendo uma ou mais fonte de carbono, nutrientes como fosfato e 

nitrogênio e condições de pH e temperatura adequada ao desenvolvimento microbiano. 

O objetivo do trabalho foi selecionar de solos contaminados por petróleo 

microrganismos aptos a produzir bioemulsificante. (METODOLOGIA) Solos 

contaminados por petróleo foram coletados próximos das estações de extração de 

petróleo da Petrobrás nos municípios de Riachuelo, Divina Pastora e Maruim no estado 

de Sergipe. Depois de levados ao laboratório procedeu-se a técnica das diluições 

sucessivas com repicagens até obtenção da cultura pura. Ao microrganismos assim 

selecionados, determinou-se o Gram e utilizou-se nas fermentações para obtenção do 

bioemulsificante em 4 diferentes meios de cultura. As fermentações foram conduzidas 

em erlenmeyers de 500 mL com 200 mL de mosto sob agitação, a pH 4,0 e na 

temperatura ambiente, o mosto foi inoculado com solução fermentada com o 

microrganismo correspondente e com 24 h de idade. A cada 24 h determinou-se a 

atividade emulsificante, a massa celular seca e o valor do pH. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) Obtiveram-se 5 bactérias (Gram-negativas) e alguns fungos. A maior 

produção de bioemulsificante ocorreu em meio 4, que continha glicose, para os 



microrganismos Biopetro 2,4 e 5 (0,30U a 192h, 1,68U a 24h e 0,43U a 192h, 

respectivamente) e para Biopetro1 e 3 e meio 3 (0,44 a 72h e 0,32U a 72h, 

respectivamente). (CONCLUSÃO) Todas as fermentações produziram bioemulsificante 

estáveis, ou seja, as atividades emulsificantes diminuíam muito pouco após 60 min de 

determinado o primeiro valor. O meio de cultura 4 destacou-se na produção de 

bioemulsificante tanto pelo elevado valor de atividade quanto na estabilidade. 

(PROBIC/UNIT e PIBIC/UNIT). 

 

Palavras chaves: Bioemulsificante, petróleo, biorremediação. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES PARA A REMOÇÃO DE 

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS EM CORRENTES GASOSAS.  Juliana 

santana Boaventura (Engenharia Ambiental-UNIT e LCAT/ITP/UNIT, 

ju_boav@pop.com.br), André Luis Dantas Ramos (LCAT/ITP/UNIT, 

andramos@uol.com.br), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP/UNIT, 

renan_t@hotmail.com) e Silvia Maria da Silva Egues (LCAT/ITP/UNIT, 

egues@ibest.com.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Diante das sérias conseqüências de um desenvolvimento predatório 

dos recursos naturais, bem como, as exposições crônicas a altos níveis de poluentes, este 

trabalho apresenta o preparo dos catalisadores que serão futuramente utilizados na 

remoção de compostos orgânicos voláteis por oxidação catalítica, tais como: 1% 

V2O5/TiO2, 1% V2O5/Al2O3, pelo método de impregnação incipiente (seca) e úmida, e 

do catalisador 1% Pt/-Al2O3 por impregnação seca, além da caracterização dos 

suportes por análise textural e difração de raio-X (DRX). (METODOLOGIA) A 

preparação de catalisadores é hoje um tema altamente trabalhado nos campos de 

pesquisas. Utilizou-se um volume de solução de impregnação igual ao volume de poros 

do suporte, feita através da titulação. Já na impregnação úmida utilizou-se um excesso 

de solução em relação ao volume de poros do suporte. Os suportes foram caracterizados 

texturalmente por titulação com água e adsorção/dessorção de N2, o que permitiu medir 

a área superficial BET, além da distribuição do tamanho de poros. A técnica de DRX foi 

aplicada na identificação das fases cristalinas presentes na titânia. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) A titânia apresentou um volume de poros muito superior pela técnica de 

titulação com água comparada com a adsorção/dessorção de N2, enquanto a alumina 

apresentou valores similares pelos dois métodos. A diferença encontrada na titânia pode 

ser atribuída à sua macroporosidade e baixa área superficial, observados no método de 

adsorção/dessorção de N2. A gama-alumina apresentou uma elevada área superficial ( 

54,9 vezes maior) quando comparada à titânia. (CONCLUSÃO) A técnica de difração 

de raio-X demonstrou que os picos do anatásio tiveram uma maior intensidade do que 

os picos do rutilo, indicando que o suporte estudado possui um alto teor de anatásio, 

com pequena proporção de rutilo. PROBIC–UNIT. 

 

 Palavras chaves: Compostos Orgânicos Voláteis, Oxidação, Titânia, Alumina. 
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PROJETOS DE EXPERIMENTOS PARA AVALIAR O EFEITO DO CLORO 

SOBRE AS PROPRIEDADES CATALÍTICAS DO CATALISADOR 

CuO/ZnO/Al
2
O

3
. Jamily Silva Coelho (Farmácia – UNIT e LCAT/ITP/UNIT, 

jamilycoelho@hotmail.com), André Luis Dantas Ramos (LCAT/ITP/UNIT, 

andramos@uol.com.br), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP/UNIT, 

renan_t@hotmail.com) e Silvia Maria da Silva Egues (LCAT/ITP/UNIT, 

egues@urices.edu.br). 

 

(INTRODUÇÃO) A reação de conversão do monóxido de carbono a baixa temperatura 

é industrialmente realizada com o auxílio de catalizadores CuO/ZnO/Al2O3 dopado com 

metais alcalinos. Este estudo tem por meta avaliar o efeito de diferentes quantidades de 

cloro sobre a atividade catalítica e seletividade do catalisador CuO/ZnO/Al2O3 para a 

reação de conversão de CO a baixa temperatura. (METODOLOGIA) Foram preparados 

dois catalisadores, CuO/ZnO/Al2O3 e CuO/ZnO, com a seguinte composição nominal 

respectivamente, Cu/Zn/Al: 45/50/5 e 60/40, utilizando o método de coprecipitação 

reversa. Os catalisadores CuO/ZnO/Al2O3, CuO/ZnO e Industrial foram impregnados 

com os seguintes quantidades de cloro: 0,05% e 0,025% p/p (% de massa de cloro por 

grama de massa do catalisador). Uma massa conhecida de catalisador foi posta em 

contato com um volume desejado de uma solução ácido clorídrico 0,1 mol/L, para 

satisfazer a relação %pp acima indicada. Foram impregnadas nove amostras de 

catalisadores que foram identificadas como: 0,05CZ-A, 0,025CZ-A, 0,05CZ-A, 0,05CZ, 

0,05CZ, 0,025 CZ, 0,05IND e 0,025IND. As amostras foram então secadas a 373K por 

12h e calcinadas a 573K por 4h. A influência do cloro está sendo investigada utilizando 

um planejamento estatístico de experimentos no qual as variáveis investigadas serão 

tipo do promotor (variável de bloco), concentração de cloro, temperatura de ração, razão 

vapor/gás, e velocidade espacial. Para cada catalisador impregnado com o cloro estão 

sendo realizados onze experimentos, sendo oito experimentos referentes a um plano 

fatorial fracionado e três no ponto central para análise da curvatura. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES). Foram obtidos resultados experimentais do desempenho do catalisador 

Industrial – IND (virgem e impregnado com cloro), através da reações de conversão de 

CO em regime diferencial, e utilizando a cromatografia gasosa para monitorar reagentes 

e produtos de reação. Os resultados obtidos estão apresentados como percentagem 

conversão de CO e velocidade de conversão em milimoles CO por hora por grama de 

catalisafor, quando fazemos variar as variáveis:  tempo de contato, temperatura de 

reação e relação vapor/gás de síntese. (CONCLUSÃO) Estes resultados podemos 

observar a influencia do cloro sobre a atividade do catalisador em diferentes condições 

de reação. PROBIC/UNIT. 

 

Palavras-chaves: Catalisador CuO/ZnO/Al2O3, monóxido de carbono, cloro. 

 

 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS PÓS-COLHEITA EM FRUTAS 

COMERCIALIZADAS NO ESTADO DE SERGIPE. (Werlissandra Moreira de 

Souza, Farmácia -UNIT, LPA/ITP/UNIT, werli@pop.com.br), (André Luis Dantas 

Ramos, LPA/ITP/UNIT, aldramos@uol.com.br), (Álvaro Silva Lima, LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br), (Paulo Sérgio Marcellini, LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). 

 

(INTRODUÇÃO) As frutas cítricas estão entre as mais produzidas no mundo, tendo 

como principal destino o consumo in natura e a produção de sucos. O Brasil destaca-se 
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mailto:andramos@uol.com.br)
mailto:renan_t@hotmail.com
mailto:egues@urices.edu.br)
mailto:werli@pop.com.br)
mailto:aldramos@uol.com.br)
mailto:aslima2001@yahoo.com.br)


neste setor, especialmente em relação à laranja, com a produção voltada essencialmente 

para a industrialização. Já a produção de tangerina tem como principal objetivo o 

consumo de mesa. A perda das frutas durante a comercialização é bastante alta, 

causando prejuízos à cadeia produtiva. Neste sentido, diversas técnicas pós-colheita 

foram estudadas visando aumentar o tempo de vida útil das frutas. Estas técnicas vão 

desde a aplicação de produtos químicos até o uso de atmosfera controlada, não devendo 

alterar as características físico-químicas e sensoriais das frutas. Neste projeto, foi 

estudada a aplicação de algumas técnicas pós-colheita à tangerina produzida no Platô de 

Neópolis-SE. (METODOLOGIA) Em cada bateria de testes, as tangerinas colhidas 

foram transportadas ao laboratório e divididas em 4 grupos com 50 frutos cada. Um dos 

grupos era sempre o experimento controle, o qual era mantido sob condições ambiente, 

sem nenhum tratamento. Foram testados diversos tratamentos, a saber: resfriamento a 

10
0
C; aplicação de cera de polietileno concentrada, cera de carnaúba (concentrada e em 

duas diluições); cera de carnaúba + polietileno; emulsão de fécula de mandioca a 2%; 

cloreto de cálcio 1,5% p/v; tratamento hidrotérmico; tratamento hidrotérmico + cera de 

carnaúba concentrada. As frutas foram pesadas e classificadas três vezes por semana, 

sendo a classificação baseada na coloração da casca e no aspecto. Algumas 

propriedades físico-químicas foram monitoradas durante o armazenamento, a saber: 

peso, pH e acidez total titulável, sólidos solúveis totais, dureza de polpa, umidade e 

vitamina C, de acordo com os métodos analíticos da AOAC. Os dados foram 

submetidos a Análise de Variância com nível de significância de 5 % (p ≤ 0,05) e Teste 

de Média de Tukey para cálculo da Diferença Mínima Significativa (DMS). 

(RESULTADOS E DISCUSSÕES) O armazenamento a 10
0
C e o tratamento com cera 

de carnaúba aumentaram sensivelmente o tempo de prateleira das tangerinas. O uso da 

cera sem diluição mostrou-se o mais efetivo na redução do índice de maturação. Já o 

aumento alcançado com cera de polietileno concentrada foi mais modesto. As ceras 

proporcionaram aos frutos um aspecto brilhoso e muito atraente. Por outro lado, os 

tratamentos com fécula de mandioca e com cloreto de cálcio diminuíram o tempo de 

prateleira. As propriedades físico-químicas monitoradas não foram alteradas 

sensivelmente com os tratamentos. (CONCLUSÃO) As metas de aumento no tempo de 

prateleira foram alcançadas, atingindo-se cerca de 25% em algumas situações. Através 

destes experimentos pode-se verificar que o resfriamento e a utilização de ceras foram 

os tratamentos mais favoráveis para diminuir o desperdício no armazenamento das 

tangerinas, sendo importante ressaltar o aumento de produtividade que os mesmos 

podem proporcionar em toda a cadeia produtiva de Fruticultura de 

Sergipe.(PIBIC/CNPq) 

 

Palavras-chaves: técnicas de pós-colheita; tangerina; índice de maturação; tempo de 

armazenamento. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS FRUTAS PRODUZIDDAS NO ESTADO DE 

SERGIPE. Bruna Couto Dias (Farmácia -UNIT e LPA/ITP/UNIT), Alvaro Silva Lima 

(LPA/ITP/UNIT), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT) e Paulo Sérgio 

Marcellini (LPA/ITP/UNIT). 

 

(INTRODUÇÃO) A caracterização das frutas permite o desenvolvimento de 

metodologias de conservação e de composição centesimal, propiciando conhecimento 

das transformações fisiológicas e biológicas do fruto no amadurecimento. O objetivo do 

trabalho foi avaliar as propriedades físico-químicas da tangerina “Murcott”, manga 



“Tommy Atkins” e coco, fornecidos pelo Platô de Neópolis-SE. (METODOLOGIA) As 

frutas foram transportadas e analisadas em laboratório quanto às propriedades físico-

químicas. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) A tangerina apresenta tamanho de 5,8  

0,6cm de comprimento longitudinal e 8,0  0,7cm transversal, peso total de 227,6g com 

rendimento de suco de 44,8% e 19,1 caroços por fruto. O suco apresenta pH de 3,58  

0,32, sólidos solúveis totais de 9,81  0,81
o
Brix, vitamina C de 18,63  6,41mg de ácido 

ascórbico/100mL de suco, acidez total titulável (ATT) de 0,64  0,14g de ácido 

cítrico/100mL de suco, açúcares totais de 12,04  2,84g/100mL de suco. A polpa da 

tangerina apresenta 90,6  0,75% de umidade, teor de cinzas de 0,49  0,08%, clorofila 

2,12    0,27%, lipídio 

0,47  0,18% e fibra 0,30  0,13%. A manga apresenta tamanho de 10,52  1,24cm de 

comprimento longitudinal e 9,06  0,85cm transversal com peso de 499,90g, pH de 4,40 

 0,36, sólidos solúveis totais de 12,15  1,26
o
Brix, vitamina C de 22,35  4,10mg de 

ácido ascórbico/100mL de suco, ATT de 0,35  0,16g de ácido cítrico/100mL de suco, 

açúcares redutores de 1,88  0,30g/100mL de suco e açúcares totais de 8,06  

2,01g/100mL de suco. A polpa da manga apresenta valores de 87,56  1,42% de 

umidade, cinzas de 0,33  0,07%, carotenóides 251,69   

0,45%, lipídio 0,59  0,23% e fibra 0,39  0,11%. O coco apresenta peso de 1985,84  

121,57g. A água do coco apresenta 3,73  0,61g de açúcar total/100mL, um teor de 

vitamina C de 1,64  0,16mg de ácido ascórbico/100mL, 1,92  0,35% de proteína, 0,42 

 0,03% de cinzas, 5,06  0,36% de sólidos solúveis totais, 0,07  0,01g de ácido 

cítrico/100mL de suco e 5,04  0,20 de pH. O cerne tem pH de 7,17  0,57, sólidos 

solúveis totais de 6,08  0,53
o
Brix, vitamina C de 1,12  0,64mg de ácido 

ascórbico/100mL de suco, ATT de 0,03  0,01g de ácido cítrico/100mL de suco, 

açúcares totais de 2,55  0,40g/100mL de suco, umidade de 90,18  2,17%, cinzas 0,67 

 0,31%, proteína 1,93  0,34%, lipídio 0,47  0,18% e fibra 0,30  0,13%. (Banco do 

Nordeste, PIBIC/CNPq/UNIT). 

 

Palavras chaves: Caracterização, tangerina, coco, manga. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 

FRUTAS JÁ DESCASCADAS E FATIADAS (PROCESSAMENTO MÍNIMO).  

Mayra Santos Almeida Silva (Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

mayras@ligbr.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Paulo Sergio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com) e Alvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

Álvaro_Lima@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) A manga é uma fruta tropical e climatérica, sendo a sua conservação 

um dos maiores problemas que o mercado enfrenta. Uma forma de comercialização da 

fruta cada vez mais estudada é o processamento mínimo, que consiste em vendê-la 

cortada, descascada ou fatiada. Um dos principais problemas da tecnologia é a rápida 

degradação do produto, visto que o corte causa rupturas de células e acelera o 

metabolismo de degradação e a contaminação microbiológica. Outro problema é a 

degradação enzimática, a qual deixa um aspecto escuro e desagradável. O 

aperfeiçoamento das técnicas aplicadas para a manipulação das frutas, para minimizar a 

degradação, se faz necessário. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento da 

tecnologia de processamento mínimo para a manga cultivar Tommy Atkins, produzida 



no Platô de Neópolis-SE, bem como o monitoramento das análises físico-químicas, 

sensoriais e microbiológicas. (METODOLOGIA) As mangas foram selecionadas em 

um estágio de maturação ideal para o corte, armazenadas por uma noite a 12
0
 C, 

descascadas e fatiadas. Tanto a manga quanto todos os utensílios utilizados foram 

devidamente higienizados com solução de hipoclorito 200 ppm. A distribuição das 

fatias se dava de maneira aleatória nas embalagens em estudos, sendo estas 

posteriormente armazenadas a 12
0
 C. Foram testados quatro tipos de embalagem: Filme 

de PVC com bandeja de isopor; potes de PET com tampa de encaixe; potes de PE com 

tampa de encaixe e filme de PE. Dois produtos anti-escurecimento foram estudados: 

ácido cítrico e ácido ascórbico, a 1% p/v. As embalagens foram pesadas e classificadas  

diariamente, sendo realizadas as análises físico-químicas de umidade (gravimetria), 

acidez total titulável (titulação potênciometrica), sólidos solúveis totais (refratômetro 

portátil), vitamina C (titulação com indicador 2,6 diclofenolindofenol) e carotenóides 

(espectrofotômetro), sensoriais e microbiológicas (coliformes totais e fecais, contagem 

em placas de bactérias e fungos), a cada dois dias, com uma amostra de cada tratamento, 

em duplicata. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) A fruta armazenada em bandeja com 

filme de PVC apresentou uma grande perda de peso, além de menor tempo de prateleira. 

O pote de PET se mostrou uma embalagem mais adequada, resultando em maior tempo 

de prateleira, conservando os parâmetros sensoriais e com mínimas alterações físico-

químicas. Tanto o filme quanto o pote de PE resultaram em um acúmulo de água na sua 

superfície, prejudicando o seu aspecto. Os tratamentos com ácidos ascórbico e cítrico 

(especialmente o último) aumentaram o tempo de prateleira, reduzindo o escurecimento 

enzimático, sem resultar em alterações nos parâmetros sensoriais e com alterações 

mínimas nas propriedades físico-químicas, sendo o ácido cítrico mais recomendado pelo 

seu custo menor. (CONCLUSÃO) Em geral, o processamento realizado se mostrou 

adequado, atendendo aos padrões da legislação quanto aos parâmetros microbiológicos. 

PIBIC/CNPq. 

 

Palavras-chaves: manga; processamento mínimo; ácido cítrico 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DE AQUECEDORES 

SOLARES DE ÁGUA APLICADOS EM HABITAÇÕES POPULARES. Araújo, 

Paulo M.M. ; Figueiredo, Renan T.;  Brito, Marcelo C.; Montalvão, Jugurta. 

(Engenharia Ambiental –UNIT, paulo_mario@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) Universidade TiradeNa região Nordeste, o aquecimento de água para 

fins domésticos é feito utilizando preponderantemente energia elétrica. Este fato, 

associado à crise atual do setor energético nacional e o grande potencial de radiação 

solar da região, tem motivado o aparecimento de grupos emergentes de pesquisa que 

estão elegendo como foco o estudo para aplicação de equipamentos que utilizam energia 

solar. A grande questão que se pode fazer é: Porque ainda são muito poucas as 

aplicações dos equipamentos que utilizam energia solar para aquecer água nesta região? 

Fatores econômicos? Culturais? (METODOLOGIA) Na busca de respostas para estas 

questões, dois tipos de aquecedores de água solar foram desenvolvidos e 

confeccionados com recursos da FAP-SE (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

de Sergipe), com objetivo de estudar o comportamento dos equipamentos testados 

experimentalmente de forma pioneira no Estado de Sergipe. Procurou-se então para 

estudar e monitorar o comportamento energético dos equipamentos, haja visto os 

poucos recursos disponíveis para o projeto, desenvolver um sistema de aquisição de 



baixo custo utilizando componentes como diodos no lugar de termopares e um circuito 

para monitoramento da temperatura ambiente, da temperatura do fluído de trabalho e da 

radiação solar. (RESULTADOS) O circuito é composto pela fonte de alimentação e 

cinco “buffers”, onde um deles é ligado ao piranômetro para medir a radiação solar e os 

outros conectados aos diodos para estimar a temperatura através da tensão. É feita a 

modulação dessa tensão transformando-a em freqüência (FM) pelo circuito, que é 

posteriormente enviada à placa de som do microcomputador, onde o conversor A/D 

(analógico/digital) toma amostra do sinal e a modulação FM é feita via “software”. O 

mesmo “software”, criado na linguagem de programação Silab, faz também à conversão 

Tensão/Temperatura, encontrando a temperatura e a radiação registrada. O Silab é um 

software de distribuição gratuita que tem uma interface amigável ao usuário e 

desenvolve programas que geram facilmente curvas e gráficos. O piranômetro utilizado 

para as medições da radiação solar foi o “SP-Lite Silicon Pyranometer da kipp & 

Zonen” modelo 240-120, ligado ao circuito por cabo coaxial, o mesmo utilizado para 

ligar os diodos ao circuito. A modulação FM para transmissão dos dados é baseada no 

CI 8038. Com o sistema de aquisição de dados, foram criados relatórios do 

monitoramento durante todo o dia do coletor e a noite as perdas térmicas do “boiler” 

(reservatório de água quente). (CONCLUSÕES) Este sistema pode ser adaptado em 

outros equipamentos com finalidades diferentes, modificando o “software” para atender 

as novas necessidades, além de poder, por exemplo, substituir um dos diodos por um 

anemômetro, fazendo os devidos ajuste no “software”. O sistema é facilmente ligado ao 

micro-computador, uma vez que utiliza a entrada da placa de som “Line-in” pouco 

utilizada pelos usuários para a finalidade de monitoramento de sistemas. São 

apresentados também cálculo e gráficos das eficiências energéticas comparativas dos 

dois tipos de aquecedores utilizando o sistema de aquisição de dados. (Instituição de 

Fomento – FAP/SE - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Sergipe - e Bolsa 

de Iniciação Científica PIBIC/CNPq) 

 

Palavras-chave: aquecedores solares, habitação popular. 

 

 

17h30 - AGREGAÇÃO DE VALOR ÀS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO 

DE SERGIPE: PRODUÇÃO DE VINHO DE FRUTAS, A PARTIR DE FRUTAS 

INAPTAS AO CONSUMO “IN NATURA” Emanuela Avelar Silva Costa (Ciências 

Biológicas mod. Médica -UNIT e LPA/ITP/UNIT, manuavelar@zipmail.com.br), 

Juliano Everton Texeira de Castro (Fármacia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

julianoeverton@hotmail.com) Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima@bol.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br) e Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). PIBIC/CNPq. 

 

(INTRODUÇÃO) O Brasil é um dos maiores produtores de frutas cítricas do mundo, 

sendo que Sergipe tem uma participação considerável neste setor. A tangerina é um 

fruto tropical que apresenta diversas variedades (Murcott, Pokan, Mexerica, dentre 

outras). Seus híbridos ocupam o segundo lugar em importância comercial dentre as 

frutas cítricas no mundo. A perda das frutas durante a comercialização é alta, causando 

prejuízos à cadeia produtiva. (METODOLOGIA) A produção de vinho de boa 

qualidade a partir de frutas inaptas ao consumo “in natura” é a tecnologia desenvolvida 

nesse projeto. Busca-se minimizar as perdas, viabilizar a comercialização de um novo 

produto por fruticultores e agregar valor aos frutos, que apesar de sadios são rejeitados 



para a comercialização. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) A técnica desenvolvida 

consistiu da elaboração de um processo de fermentação, para obtenção de bebida 

alcoólica, bem como a avaliação da aceitação da mesma. Para realização dos testes, as 

frutas foram adquiridas diretamente do produtor, selecionadas e quimicamente 

caracterizadas (açúcares, acidez, vitamina C, lipídios e proteínas). Utilizou-se a 

linhagem de levedura comercial de Saccharomyces cerevisiae capaz de consumir os 

açúcares das frutas, transformando-os em álcool etílico. Obteve-se o mosto a partir da 

extração do suco da fruta. Os mostos foram chaptalizados e desacidificados com CaCO3 

para viabilizar a fermentação. Foi utilizado o metabissulfito de potássio (K2S2O5) como 

medida anti-séptica e antioxidante. No transcorrer da fermentação foram feitas análises 

físico-químicas do teor de sólidos solúveis, pH, temperatura e densidade do meio. Ao 

final da fermentação, os mostos foram armazenados a 12°C por 12 dias e foi feita a 

trasfega. (CONCLUSÕES) As composições de mosto com teor de sólidos solúveis 

iniciais acima de 16
o 

Brix são suficientes para produzir vinho com teor alcoólico de 13 e 

16GL. Estes resultados têm reflexos positivos quanto à produção e comercialização do 

vinho de tangerina, já que se enquadra nos padrões da Legislação Brasileira (10-14°GL) 

e afirmam que a utilização de microorganismos no processo de fermentação dispensa 

equipamentos industriais, sendo uma tecnologia viável a produtores. (Banco do 

Nordeste, PIBIC/CNPq/UNIT) 

 

Palavras-chave: vinho, tangerina, fermentação alcoólica. 
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MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL EM ARACAJU: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS. Mateus de Sá Barreto Barros (Turismo - UNIT, 

bbarros@infonet.com.br) Lício Valério Lima Vieira (Turismo – UNIT, 

lvieira28@bol.com.br)  

 

(INTRODUÇÃO) O Meio ambiente urbano é composto por uma série de elementos que 

caracterizam um sistema complexo e bastante dinâmico. Esses elementos vão desde a 

infra-estrutura industrial, comercial e populacional, passando pelas formas de ocupação 

e crescimento urbano, chegando até aos problemas que colocam em risco toda a 

tentativa de organização do espaço urbano. A sustentabilidade passa a ser um 

fundamento presente nas novas formas de repensar o espaço urbano. Dentre as 

estratégias sustentáveis, o turismo pode se configurar em uma alternativa de valorização 

e conservação de espaços com potencialidades para a atividade. O turismo pode ser uma 

atividade capaz de promover o despertar da consciência para a preocupação com os 

elementos urbanos e sua relação com o meio ambiente pode proporcionar um novo 

pensar das relações entre os homens e a natureza. O objetivo deste trabalho foi analisar 

as condições ambientais do município de Aracaju, enquanto potenciais atrativos 

turísticos, e como essas podem contribuir para a prática do turismo sustentável. 

Especificamente pretendeu: a) Identificar as potencialidades turísticas no que diz 

respeito aos aspectos ambientais do município de Aracaju; b) levantar os principais 

problemas enfrentados pelas mesmas; c) caracterizar o uso e abusos dos recursos; d) 

indicar alternativas para a prática do turismo sustentável em Aracaju. 

(METODOLOGIA) A metodologia deste trabalho baseou-se no caráter descritivo, com 

entrevistas a diretores de órgãos ligados à questão ambiental e do turismo em Aracaju, 

observações in loco, na perspectiva de relacionar os fenômenos observados, 

descrevendo-os e demonstrando suas relações de interdependência. Foram utilizados 

ainda dados de relatórios, publicações e material bibliográfico. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) Foi possível verificar que o meio ambiente urbano em Aracaju 

apresenta-se com verdadeiros potenciais que podem ser utilizados pelo turismo, a 

exemplo das praias, dos leitos fluviais, parques, patrimônio histórico, cultural e 

religioso, dentre outros. No entanto, apresenta ainda sérios problemas comuns aos 

centros urbanos do Brasil, a exemplo da poluição dos rios, ocupação indevida no litoral 

sul, ausência de um órgão municipal especial do turismo. (CONCLUSÃO) A atividade 

turística e a sua sustentabilidade podem contribuir para a humanização dos espaços 

urbanos em Aracaju. PROBIC/UNIT. 

 

Palavras- Chave: Meio Ambiente Urbano – Sustentabilidade - Turismo 

 

 

RECEPTIVO FLUVIAL EM SERGIPE: UMA ANÁLISE DA INFRA-

ESTRUTURA DE SERVIÇOS.  Alexandre da Silveira Fontes (Turismo-UNIT, 

aftur@ig.com.br), Gisélia Maria Varela e Silva (Turismo, turismo@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) O Turismo é uma atividade altamente atraente para investidores e o 

governo tem se aproveitado dessa característica procurando investir na infra-estrutura, 

inclusive abrindo programas de financiamento para os novos empreendedores da 

atividade turística. O presente trabalho visou a identificação e análise das condições da 

infra-estrutura oferecida aos usuários de catamarãs e escunas caracterizados na 

comercialização do receptivo fluvial em Sergipe. (METODOLOGIA) Para identificar e 

analisar as condições dos equipamentos utilizados durante a prestação dos serviços dos 



catamarãs e escunas foram realizadas visitas técnicas a cada roteiro, observação in loco 

da estrutura disponibilizada com relação às estratégias utilizadas para comercialização e 

operacionalização dos roteiros. Para conhecer o perfil dos profissionais que estão 

envolvidos na prestação deste serviço, foram confeccionados questionários com 

perguntas abertas e fechadas, além de um roteiro de entrevista semi-estruturado. 

(RESULTADOS E DISCUSSÕES) Um cenário preocupante foi identificado durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Embora não aconteça em todas as embarcações, 

percebemos uma baixa preocupação com os aspectos de segurança, ausência de guias de 

turismo especializados, estratégias de divulgação pouco agressivas e mal direcionadas e 

falta de inovação ou diferenciação do produto turístico fluvial. Esse panorama dificulta 

a expansão da atividade turística do estado, desperdiçando os esforços dos gestores da 

atividade, uma vez que desenvolve a atividade de forma pouco eficiente. 

(CONCLUSÃO) Os resultados deste trabalho retratam a falta de preocupação de alguns 

empresários responsáveis pelo desenvolvimento do receptivo fluvial em Sergipe, no 

tocante a elaboração de novas propostas de comercialização e atuação no mercado 

turístico do estado. PROBIC–UNIT. 

 

Palavras chaves: Turismo, receptivo fluvial, infra-estrutura, serviços. 

 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: RELAÇÕES ENTRE EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO EM ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 2001/2003. Danyele 

Serafim de Oliva (Direito e PROBIC-UNIT, danyserafim@yahoo.com.br); Gabriela 

Maia Rebouças (Co-autora, Direito/UNIT março-dezembro de 2003, 

gabriela_maia@unit.br), Verônica Teixeira Marques (Co-autora, Direito/UNIT 

dezembro-março de 2004, pesquisa@unit.br) e Ademário Tavares Andrade (Co-autor, 

Direito/UNIT, ademario@unit.br). 

 

(INTRODUÇÃO) Este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre o 

Legislativo e o Executivo em Aracaju-SE no triênio 2001-2003 acerca do Orçamento 

Participativo (OP), tratando especificamente do levantamento de documentos referentes 

à regulamentação do OP junto a esses dois poderes em Aracaju na gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT) nesse mesmo período. O Orçamento Participativo (OP) envolve 

diretamente a discussão da idéia de democracia concretizada no Brasil, e mais de perto 

na cidade em que vivemos – Aracaju-SE. Envolve a discussão social e urbana de 

prioridades de investimento, da própria confecção do orçamento público. 

(METODOLOGIA) Foram desenvolvidos ao longo do ano de 2003: (a) mapeamento 

das ações relacionadas ao OP, (b) levantamento de dados documentados sobre o OP; (c) 

identificação da estrutura administrativa responsável pelo projeto do OP (recursos 

humanos, materiais e financeiros); (d) entrevistas a alguns parlamentares e (e) 

fichamentos e resenhas sobre textos relativos ao OP, democracia, cidadania, 

participação popular, partidos políticos,discursos políticos, poder legislativo e poder 

executivo. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Neste sentido, foram feitas visitas à 

Prefeitura Municipal de Aracaju-SE, coletados e catalogados dados, legislação e 

documentos sobre o OP em Aracaju, bem como foram também feitas visitas à Câmara 

Municipal de Aracaju para o levantamento de dados, documentos sobre o OP, a saber , a 

legislação referente ao mesmo. (CONCLUSÃO) Dentre a análise de tais documentos 

junto à Câmara Municipal pudemos analisar os discursos dos parlamentares, projetos de 

lei, moções, decretos, etc. Os dados levantados sinalizam para uma precariedade de 

positivação deste instituto político, pois no decorrer da investigação de tais documentos 



pode-se constatar que não há regulamentação específica sobre o OP, ou seja, não há lei 

alguma versando especificamente sobre o Orçamento Participativo, o que há são leis 

municipais que de certa forma fazem alguma referência sobre o OP. Ao analisar os 

discursos proferidos pelos parlamentares observa-se que não há diálogo entre o 

legislativo e o executivo no tocante ao OP, pois forma encontrados raríssimos 

pronunciamentos a esse respeito. PROBIC/UNIT. 

 

Palavras chaves: Orçamento Participativo, executivo, legislativo. 

 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL X 

AÇÕES DA PREFEITURA DE ARACAJU-SE. Eric Nascimento Santos (Direito – 

UNIT, ericns@bol.com.br), Verônica Teixeira Marques (Direito – UNIT, 

pesquisa@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O Orçamento Participativo é uma das iniciativas mais concretas rumo 

à democratização da sociedade e da participação ativa de cidadãos na gestão do estado. 

O presente trabalho analisa o processo de regulamentação do OP na cidade de Aracaju 

entre os anos de 2001 e 2004, na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT). São 

objetivos da investigação, mapear as ações do poder executivo municipal relacionadas 

às demandas definidas pela população através do OP. (METODOLOGIA) Assim, 

procedeu-se a: 1) levantamento de dados documentais da Prefeitura Municipal em sua 

Secretaria Extraordinária de Participação Popular (SEPP), Câmara Municipal; 2) 

identificação da legislação vigente e Regimento Interno do OP e; 3)acompanhamento 

das plenárias locais do orçamento participativo durante o ano de 2003; 4) identificação 

das demanda definidas pelo OP e relação com obras executadas. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) O OP em Aracaju é realizado através de três instâncias: i) Plenárias 

regionais (reuniões com a comunidade que define as demandas – há plenárias de cunho 

informativo e deliberativo que elegem delegados); ii) Fórum de delegados (definem 

critérios para escolha das prioridades deliberando a destinação de recursos); iii) 

Conselho Municipal do Orçamento Participativo – CMOP (composto por delegados e 

representantes de secretarias municipais; realizam-se aconselhamentos, análises e a 

fiscalização do OP, além de deliberações acerca das demandas). Para efetivação do OP 

foi realizada mobilização na cidade através de mídia, panfletagem e visitas à 

comunidade. Em 2001 a cidade foi dividida segundo critérios sanitários em 5 espaços 

geo-políticos (5 distritos e 15 sub-distritos), sendo que em 2003 houve alteração nesta 

divisão (6 distritos e 32 sub-distritos). As plenárias e os fóruns de delegados se 

realizaram conforme Regimento Interno do OP, entretanto no que se refere ao CMOP 

(que prevê reuniões mensais e mandato bianual) foram registradas apenas cinco 

reuniões (2001/ jun/2004) sem que mudanças em seus membros tenham sido 

registradas. (CONCLUSÃO) Assim, infere-se que o OP em Aracaju não segue ainda 

seu exercício pleno já que não houve uma concretização de suas propostas na instância 

do CMOP, não se realizando os  aconselhamentos, análises, fiscalização do orçamento 

municipal, além das deliberações acerca das demandas pelo conselheiros. Esses dados 

permitem indicar que a participação no OP em Aracaju não proporciona ainda o 

controle social da administração municipal, através da fiscalização e planejamentos 

acerca da receita e da despesa do orçamento do município. PIBIC/CNPq. 

 

Palavras-chave: orçamento participativo; demandas; obras executadas. 
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DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR: O ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO EM ARACAJU –SE. Lucas do Couto Santana (Direito – UNIT, 

paliose@bol.com.br), Eric Nascimento Santos (Direito – UNIT, ericns@bol.com.br), 

Verônica Teixeira Marques (Direito – UNIT, pesquisa@unit.br) 

 

(INTRODUÇÃO) O Orçamento Participativo (OP) é uma iniciativa que visa a 

ampliação da participação popular na gestão pública, levando a uma maior 

democratização da sociedade.  O atual trabalho analisa a participação popular do OP na 

cidade de Aracaju entre os anos de 2001 e 2003, na gestão do Partido dos Trabalhadores 

(PT). São objetivos da investigação, identificar e catalogar da programação 

desenvolvida pela prefeitura. (METODOLOGIA) Assim, procedeu-se a: 1) 

levantamento de dados documentais da Prefeitura Municipal em sua Secretaria 

Extraordinária de Participação Popular (SEPP), Câmara Municipal; 2) identificação da 

legislação vigente e Regimento Interno do OP e; 3)acompanhamento das plenárias 

locais do orçamento participativo durante o ano de 2003; 4) identificação das demanda 

definidas pelo OP e relação com obras executadas. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

Os resultados obtidos através da análise de documentos, das entrevistas e dos relatórios 

confeccionados pelo executivo municipal, demonstram claramente que há maior fluxo 

de informações vindo do Executivo do que do Legislativo, sem que entretanto essa 

documentação “engesse” o processo de implantação do OP, pois: 1) as definições sobre 

a organização da população e controle dos agentes do OP são testadas durante os 

encontros com a população (plenárias e fóruns) havendo durante estes três últimos anos 

diversas modificações no OP em Aracaju; 2) a publicização do processo do OP – desde 

a divulgação do proposta, explicação sobre procedimentos e apresentação dos resultados 

obtidos – é deficiente na medida em que se observa que a população não tem 

conhecimento sobre as obras por ela definidas ou se as mesmas estão sendo viabilizadas 

(demandas populares / realização de obras).(CONCLUSÃO) Assim, infere-se que o OP 

em Aracaju não tem ainda uma eficaz organização institucional para o pleno 

funcionamento deste instrumento de democracia ativa, o que dependerá de: a) um maior 

envolvimento e efetiva participação popular; b) o formato a ser dado pelos gestores do 

OP neste último ano de mandato; e c) manutenção ou não do OP na próxima gestão 

municipal como uma política participativa em nível local que pode viabilizar as 

demandas de setores desfavorecidos, realizando uma distribuição mais justa dos bens 

públicos. PROBIC/UNIT. 

 

Palavras-chave: orçamento participativo; implantação; participação. 

 

 

VISÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DA EMERGÊNCIA DA 

ABORDAGEM INTEGRADORA DO PROCESSO SAÚDE/DOENÇA; Autores: 

Júlia Regina Falcão de Lima (ninjajujuba@ibest.com.br); Camila Costa Cerqueira. 

Orientador: Luiz Gonzaga Chiavegato Filho. (Psicologia) 

 

(INTRODUÇÃO) Atualmente, os problemas do processo saúde/doença são 

considerados temas contraditórios por várias categorias profissionais ligadas à área da 

saúde. Alguns estudos demonstraram as dificuldades encontradas pelos profissionais em 

lidar com a complexidade do processo saúde/doença. O presente trabalho traz uma 

análise do posicionamento de alguns profissionais ligados a esta problemática e atuantes 

na cidade de Aracaju-SE. (METODOLOGIA) Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, 

as técnicas de entrevistas semi-estruturadas foram os instrumentos utilizados para a 

mailto:paliose@bol.com.br)
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coleta dos dados dos 10 entrevistados, sendo estes escolhidos de forma aleatória nas 

redes públicas e privadas de saúde. Na análise, foram considerados os dados que 

tiveram uma maior freqüência dentre os discursos. E, para uma melhor compreensão, os 

resultados foram agrupados de acordo com suas semelhança e dispostos em ordem 

crescente de complexidade. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Os conceitos de saúde 

referidos foram baseados no conceito da OMS, de ordem orgânica e social, sendo 

apontada à influência de fatores como o trabalho, as condições ambientais e econômicas 

e o processo de construção sócio-histórico nos quais o sujeito vive. A insuficiência da 

abordagem reducionista foi ressaltada pela totalidade dos entrevistados bem como a 

importância da equipe multiprofissional. (CONCLUSÃO) Percebeu-se que existe uma 

preocupação em pensar e pôr em prática uma nova concepção da saúde, estando os 

profissionais empenhados na construção desta, identificando, inclusive, outros fatores 

responsáveis pela saúde. Fatores estes que não são considerados na abordagem 

reducionista. A construção da análise, englobando as visões dos profissionais ligados a 

esta problemática, apontou elementos que demonstraram a insuficiência da abordagem 

reducionista vigente e explicitou a emergência da implementação de uma abordagem 

integradora do processo saúde/doença. PROBIC/UNIT 

 

Palavras-chave: processo saúde-doença, profissionais de saúde. 

 

 

PERFIL E INTERESSES DE LEITORES DE JORNAL ACERCA DE TEMAS 

DA PSICOLOGIA. Daniela Mesquita; Rose Fabiana de Sant’Ana; Shirley Farias; 

Marlizete Maldonado Vargas (Psicologia/ UNIT, marlizetev@globo.com )  

  

(INTRODUÇÃO) Atentando para o próprio conceito de prevenção, que exige uma 

postura de proximidade com a população em geral e a orientação em Psicologia 

preventiva, através da publicação de textos dirigidos à população em geral, pode-se 

contribuir para a promoção da saúde. Segundo estudos já realizados (Carvalho,1994), 

através de artigos que abordem questões cotidianas, publicados num veículo de 

comunicação, além de propiciar o contato desta população com temas que lhe são 

familiares, abre-se, assim, um espaço para repensá-los oferecendo uma nova perspectiva 

e dimensão. É importante, antes da veiculação de textos, o levantamento do perfil e 

interesses do leitor, que irá possibilitar um afinamento das publicações com as 

características e interesses do mesmo. Esta pesquisa faz parte do Projeto de pesquisa e 

extensão: Veiculação, na mídia, de temas de psicologia como proposta preventiva. 

(MÉTODOLOGIA) Foi feito um levantamento junto a leitores/compradores de jornal 

de circulação local e estadual (N=239), utilizando-se formulário elaborado e utilizado 

pelo GEPPP (Psicologia preventiva) da PUCCAMP (1996), adaptado para a realidade 

local. Aplicou-se o instrumento em clientes de 12 bancas do município de Aracaju, 

selecionadas de acordo com sua localização e volume de vendas em dois finais de 

semana de agosto de 2003. No Jornal X obtiveram-se informações acerca do perfil geral 

do leitor, assim como a formalização da disponibilidade da redação em ceder espaço 

para a publicação de textos de psicologia em caderno dominical. (RESULTADOS E 

DISCUSSÕES) Constatou-se que o interesse dos sujeitos por temas ligados à psicologia 

é relevante (88%). Vários assuntos foram relacionados destacando-se a preferência por 

temas ligados às Relações na Família (18%), seguido, dos ligados ao Trabalho (12%) e 

Saúde Mental (11%). As opiniões dos sujeitos acerca da possibilidade de busca de ajuda 

individualizada com um psicólogo, a partir da leitura de textos sobre psicologia, tiveram 

freqüência  de  67%. Isto corrobora as considerações já levantadas na literatura a 



respeito do interesse da população em geral por temas de psicologia e da importância, 

enquanto ação preventiva, da veiculação dos mesmos em jornais. (CONCLUSÃO) 

Salienta-se a importância das práticas científicas da Psicologia em ocupar um espaço 

que vem sendo cada vez mais preenchido por manuais de auto-ajuda, cujo interesse é 

estimulado pela incerteza social e facilidade de consumo de receitas de comportamento, 

visando a melhor performance dos sujeitos em qualquer situação. O próximo passo do 

projeto será a publicação de textos, produzidos pelo corpo docente do Psicologia Unit, 

afinados com o perfil e interesses levantados aqui, nos mesmos veículos utilizados na 

pesquisa. PROBIC/UNIT 

 

Palavras Chaves: Temas da psicologia, interesses, jornais 

 

 

O PEDAGOGIA EM SERGIPE: AVALIANDO A EXPERIÊNCIA DA UNIT. 

Clotildes Maria Ramos Simões (Pedagogia – UNIT – PROBIC 

clo.simões@bol.com.br). Dayse Vespariano de Assis (Pedagogia - UNIT) 

 

(INTRODUÇÃO) Este Projeto de pesquisa visa um levantamento quantitativo e 

qualitativo sobre a atual situação do Pedagogia na UNIT, avaliando a concepção 

Pedagógica da proposta e as novas diretrizes curriculares do Ministério da Educação e 

Cultura. (METODOLOGIA) O estudo foi realizado junto aos protagonistas do 

pedagogia da Universidade Tiradentes. Desenvolveu-se, através de três fases: fase 

exploratória, fase da delimitação do estudo e fase da análise sistemática e da elaboração 

do relatório. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Dos questionários distribuídos a 14 

(catorze) professores pedagogos apenas 7 (sete) foram respondidos. Constatou-se que a 

maioria dos pedagogos tem uma posição favorável à estrutura pedagógica e 

organizacional da Universidade Tiradentes no que se refere ao Pedagogia. Os egressos 

teve uma representação insignificante respondendo a apenas dois questionários. Foram 

aplicados questionários a 25% dos alunos ingressos do quarto, quinto e sexto períodos 

do CAMPUS I (Aracaju) e do CAMPUS III (Estância), perfazendo um total de 87 

alunos ao todo. As respostas da maioria dos alunos registram uma certa satisfação com 

relação a essa Instituição. (CONCLUSÃO) No que se refere ao pedagogia, por essa 

instituição, ofertado desde 1999, a opinião do corpo docente mostra uma nova realidade 

na identidade do pedagogo, dentro dessa instituição a valorização desses profissionais 

encontra respaldo nas condições agradáveis de trabalho e nas boas relações traçadas em 

seu cotidiano. Suas funções parecem bem definidas. Quanto ao resultado das questões 

aplicadas ao corpo discente, vê-se a satisfação com o curso  na maioria das respostas. E 

o fator determinante para se estar aproximando dessa identidade tão perseguida, 

encontra-se no desejo da maioria dos ingressos em estar qualificada para suas funções 

como regente de sala de aula. PROBIC- UNIT. 

 

Palavras-chave : Pedagogia, identidade, avaliação. 
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PAINÉIS
2
 DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

CIÊNCIAS DA VIDA  

 

EFEITOS TERATOGÊNICOS EM CÉREBROS DE FETOS DE RATAS 

WISTAR TRATADAS COM ACETATO DE CHUMBO. Martha Rebeca Barreto 

Silva (Medicina/UFS), Vera Lúcia Corrêa Feitosa (UFS/UNIT, Orientadora, 

vera_feitosa@uol.com.br), José Arnaldo V. Palmeira (UFS), Ricardo Scher
 
(UFS), 

Francisco P. Reis
 
(UNIT), José A. Aragão (UNIT), Emerson Luiz L. Araújo

 
(UFS), 

Heriberto A. Anjos
 
(UFS). PIBIC/CNPq. 

 

ESTUDO MORFOLÓGICO DO APARELHO DIGESTIVO EM Columba livia. 

Aline Menezes dos Santos (Ciências Biológicas–UFS), Vera Lúcia Corrêa Feitosa 

(UFS-UNIT, Orientadora, vera_feitosa@uol.com.br), José Arnaldo V. Palmeira (UFS); 

Maria Izabel M. Pereira. Oliveira (UFS), Francisco P. Reis (UNIT), José A. Aragão 

(UNIT), Emerson Luiz L. Araújo (UFS), Roberta Teixeira Rocha (Medicina-UFS), 

Heriberto A. Anjos (Ciências Biológicas-UFS); Jescejeime A. Júnior
 
(Medicina-UFS). 

PIBIC/CNPq. 

 

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS PARA O CULTIVO DE PLANTAS 

MEDICINAIS. Gelma Vieira do Amaral Modesto (Farmacêutica Bioquímica e 

Laboratório de Botânica/UNIT, gelmaamaral_farma@hotmail.com); Paula Santos 

Formiga (Ciências Biológicas – UNIT e Laboratório de Botânica/UNIT, 

paulaformiga_bio@yahoo.com.br); Marcelo Brito de Melo (Laboratório de 

Botânica/UNIT, mbmelo@infonet.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

AVALIAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DE PACIENTES SUBMETIDOS A 

EXODONTIAS SIMPLES. Esdras Guimarães Freire (Odontologia-UNIT, 

esdras_gf@yahoo.com.br); Maurício dos Santos Silva (Odontologia-UNIT, 

maujequie@bol.com.br); José Carlos Pereira (Co Autor, Odontologia-UNIT) 

PROBIC/UNIT. 

 

PERFIL DOS PEDIATRAS DO ESTADO DE SERGIPE ACERCA DA 

IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO BUCO-

FACIAL E PSICO-EMOCIONAL. Tatiane Ely Batista, Cândido Leite Teles, Nara 

Oliveira Torres Da Silva (alunos Odontologia/UNIT), Islâne Pires de Santana (aluna de 

Ensino Médio Colégio Estadual Severiano Cardoso – bolsista PIBIC/Jr. da FAP-SE), 

Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves, Almira Alves dos Santos, Cristiane Costa da 

Cunha Oliveira (professoras de Odontologia/ UNIT). PIBIC Jr/ FAP-SE/ CNPq. 

 

VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS NA MATRIZ EXTRACELULAR DO 

LIGAMENTO TRANSVERSO ANTERIOR DO JOELHO SUBMETIDOS A 

DIFERENTES FORÇAS BIOMECÂNICAS. Roberta Teixeira Rocha 

(Medicina/UFS), Vera Lúcia Corrêa Feitosa (UFS/Unit, Orientadora, 

vera_feitosa@uol.com.br), José Arnaldo V. Palmeira (UFS); Francisco P. Reis (UNIT), 

José Aderval Aragão (UNIT). PIBIC/CNPq. 

 

                                                           
2
 Os painéis de Iniciação Científica estão indicados nestes Anais e serão publicados na íntegra nos Anais 

da Semana de Pesquisa da UNIT em 2005. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES HIPERTENSOS NA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT/SE). Rafael Reis 

de Souza (Odontologia/UNIT, rafaelbuco@hotmail.com), Suzane Rodrigues Jacinto 

Gonçalves (Odontologia/UNIT, surojago@uol.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de 

Albuquerque Júnior (Odontologia/UNIT e NPGS/UNIT, 

ricardo.patologia@uol.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

PERFIL DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE: 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E FREQUÊNCIA. Ana Cláudia Santos Leite 

(aluna de Enfermagem-UNIT), Elienay Carvalho Cardoso (aluna de Enfermagem-

UNIT), Ely Dayse Tavares Oliveira (aluna de Enfermagem/UNIT), Luzia Campos 

Cordeiro (aluna de Enfermagem/UNIT), Cláudia Moura de Melo (LBT/NPGS/UNIT, 

claudiamouramelo@hotmail.com). PROBIC/UNIT. 

 

INTERAÇÕES ABELHAS-PLANTAS EM UMA ÁREA URBANA EM 

ARACAJU – SE. Elaine Carvalho Santana (Ciências Biológicas/UNIT e Laboratório 

de Zoologia /ITP/UNIT, biomedicina03@hotmail.com), Edílson Divino de Araújo 

(Laboratório de Zoologia /ITP/UNIT, edaraujo@yahoo.com.br)  e Elen R. de F. 

Michelette (Laboratório de Entomologia/UFS, emichelette@ufs.br). PROBIC/UNIT. 

 

ESTUDO ANATÔMICO DOS LIGAMENTOS MENISCOFEMORAIS EM 

CADÁVERES ADULTOS E FETOS A TERMO.  Heitor Abreu de Oliveira Dantas 

(Fisioterapia/ UNIT/ heitor_fisio@infonet.com.br) e José Nery Santiago Neto 

(Fisioterapia/ UNIT/ jnerysn@ig.com.br), José Aderval Aragão (UNIT/ 

jaafelipe@infonet.com.br), Francisco Prado Reis (UNIT/ pradoreis@netdados.com.br). 

PROBIC/UNIT. 

 

AS LESÕES RAQUIMEDULARES EM ACIDENTES DE TRABALHO NO 

ESTADO DE SERGIPE. Danilo Ribeiro Guerra 

(Fisioterapia/UNIT/drguerra@pop.com. br), Elisvânia Barroso Santos 

(Fisioterapia/UNIT, elisbarroso@ hotmail. com); José Aderval Aragão (UNIT, 

jaafelipe@infonet.com.br), Francisco Prado Reis (UNIT, 

pradoreis@sergipenet.com.br), Vera Lúcia Corrêa Feitosa (UNIT). 

 

ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA COMPARATIVA DAS CARTILAGENS DO 

JOELHO E DO TORNOZELO Caroline Oliva Carvalho e Silva (Enfermagem/UNIT, 

carolzinhaoliva@hotmail.com), Ricardo Fakhouri (UNIT, 

fakhouri@sergipenet.com.br), Vera Lúcia Correia Feitosa (UNIT, 

vera_feitosa@uol.com.br), Francisco Prado Reis (UNIT, pradoreis@sergipenet.com.br) 

e José Aderval Aragão (UNIT, jaafelipe@infonet.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

AVALIAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DE INFECÇÃO FACIAIS 

TRATADOS NO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO. Ricardo 

Wathson Feitosa de Carvalho (Odontologia/UNIT, wathson@ig.com.br), Edvaldo Dória 

Anjos (UNIT, eddoria@infonet.com.br) e José Carlos Pereira (UNIT, 

jcpereira@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FÁRMACO/HOSPEDEIRO 

UTILIZANDO ÁCIDO ÚSNICO E MATRIZES DE SÍLICAS MESOPOROSAS.  

Thiago Lindote Botelho Susmaga (Biologia/UNIT, tsusmaga@bol.com.br), Adriano 
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Antunes de Souza Araújo (Farmácia/UNIT), Josiele Watthier (Farmácia/UNIT), Luis 

Carlos Cides da Silva (Instituto de Química/USP), Jivaldo do Rosário Matos (Instituto 

de Química-USP).PIBIC/CNPq; FAP-SE/CNPq. 

 

INCIDÊNCIA DE LESÕES PRÉ-NEOPLÁSICAS DE COLO UTERINO 

DIAGNOSTICADAS PELO EXAME COLPO CITOLÓGICO NO ESTADO DE 

SERGIPE. Kayonara Santos França (Enfermagem/UNIT, kayonara@hotmail.com), 

Thyara Louise Lima Santos (Enfermagem/UNIT, thyaralouise@hotmail.com), Ricardo 

Fakhouri (ITP/UNIT, fakhouri@sergipenet.com.br) e Marieta Cardoso Gonçalves 

(Professora, UNIT) PROBIC/UNIT. 

 

EDEMICIDADE DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA E 

REGIÃO LITORÂNEA DO ABAÍS – 2001/2003. Silvania Rocha dos Santos Vieira 

(aluna de Biomedicina/UNIT, lacel@infonet.com.br, Hortência de Abreu Gonçalves 

(Mestre em Ciências Sociais e Geografia, doutoranda em Geografia e Educação), 

Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo (Biomedicina/UNIT). PROBIC/UNIT. 

 

 

CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

 

ESTIMATIVA PARA O CÁLCULO DE CARGA POLUIDORA. César Bündchen 

Záccaro de Oliveira (Engenharia Ambiental – UNIT, cesarbundchen@yahoo.com.br), 

Daniella Rocha (UNIT, daniellarocha@infonet.com.br), Edílson de Jesus Santos 

(UNIT, condej@infonet.com.br), Edson Bolfe (EMBRAPA/UNIT, 

bolfe@cpatc.embrapa.br), Lurimar Smera Batista (UNIT, lurimar_batista@unit.br) e 

Rodrigo Gallotti Lima (Engenharia Ambiental/UNIT, florafertil@yahoo.com.br). FAP-

SE. 

 

PRODUÇÃO DE XILANASE POR Penicillium janthinellum NO SISTEMA DE 

DUAS FASES AQUOSAS POLIETILENOGLICOL/POLISSACARÍDEO DA 

GOMA DO CAJUEIRO. Cristiane Vieira Bomfim (Farmácia/UNIT e LPB/ITP/UNIT, 

kikizinha_vieira@yahoo.com.br), Gabrielle Mendes Lima (Farmácia/UNIT e 

LPB/ITP/UNIT, gaby_m@infonet.com.br), Luciana Alves de Oliveira (LBP/ITP/UNIT, 

lualves11@bol.com.br). FAP-SE. 

 

SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS DEGRADADORES DE 

HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO EM AMBIENTES COSTEIROS DO 

ESTADO DE SERGIPE. Brandão, M. P.; Carvalho, O. A.; Félix, L. F. & Cuadros-

Orellana, S. Laboratório de Engenharia de Bioprocessos, Instituto de Tecnologia e 

Pesquisa (ITP), sara_cuadros@unit.br. FAP-SE. 

 

ESTUDO DA APLICAÇÃO DA CONDUTIVIMETRIA EM EMULSÕES DE 

PETRÓLEO. Maria Susana Silva (Engenharia Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT 

susana_mss@yahoo.com.br), Lucas Henrique dos Santos (Engenharia Ambiental/UNIT 

e LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira Santos (LQP/ITP/UNIT), Antônio Ramírez 

Hidalgo (LAC/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny (LQP/ITP/UNIT), Rosana L. F. V. de 

Melo (LQP/ITP/UNIT rosana_melo@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

NOVAS TEDÊNCIAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS. João 

Bosco Ribeiro Carvalho (Engenharia Ambiental/UNIT e LMTE/ITP/UNIT, 
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jboscorcarvalho@ig.com.br), Jean Nonato Ribeiro dos Santos (Engenharia 

Ambiental/UNIT e LMTE/ITP/UNIT, jeannonato@hotmail.com) e Silvia Gabriela 

Schrank (LMTE/ITP/UNIT, silvia_gabriela@unit.br) FAP-SE. 

 

MODELAGEM NUMÉRICA DA EQUAÇÃO DE FLUXO TRANSIENTE 

VERTICAL EM MEIOS POROSOS. César Garcia Pavão (Matemática-UNIT, 

cpavaog@hotmail.com.br), Helton Ivan Menezes Cuevas Beltran (Engenharia 

Ambiental/UNIT, beltran@terra.com.br) e Lurimar Smera Batista (UNIT, 

lurimar_batista@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

DISPERSÃO VERTICAL DA PLUMA DE POLUENTES NA REGIÃO DA 

LIXEIRA DA TERRA DURA EM ARACAJU-SE. Helton Ivan Menezes Cuevas 

Beltran (Engenharia Ambiental/UNIT, beltran@terra.com.br), César Garcia Pavão 

(Matemática/UNIT, cpavaog@hotmail.com.br) e Lurimar Smera Batista (UNIT, 

lurimar_batista@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

ESTUDO PRELIMINAR PARA MONITORAMENTO DA CONCENTRAÇÃO 

DE EMULSIFICANTES IÔNICOS VIA ELETRODOS ÍON-SELETIVOS. 

Carolina Martins (Engenharia Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT, 

carolinammartins@yahoo.com.br), Lucas Henrique dos Santos (Engenharia 

Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny (LQP/ITP/UNIT), Alexandre 

Ferreira Santos (LQP/ITP/UNIT, alexandre_ferreira@unit.br). FAP-SE. 

 

ESTUDO DO PROCESSO DE DESSALGAÇÃO DE EMULSÕES DE 

PETRÓLEO: ASPECTOS AMBIENTAIS E TÉCNICAS DE 

MONITORAMENTO. Nathalia Krissi Novaes Oliveira (Engenharia Ambiental/UNIT 

e LQP/ITP/UNIT, nathaliakrissi@yahoo.com.br), Josana de Mello Dantas (Engenharia 

Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT), Antonio Ramirez Hidalgo (LAC/ITP/UNIT), 

Rosana Lopes Fialho Vieira de Melo (LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny 

(LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira Santos (LQP/ITP/UNIT, 

alexandre_ferreira@unit.br). PROBIC/UNIT. 

 

DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE DE EMULSÕES POLIMÉRICAS. 

Lucas Henrique dos Santos (Engenharia Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT, 

lucashsantos@yahoo.com.br), Carolina Martins (Engenharia Ambiental/UNIT e 

LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira Santos (LQP/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny 

(LQP/ITP/UNIT, montserrat_fortuny@unit.br). FAP-SE. 

 

ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA DESESTABILIZAÇÃO DE EMULSÕES 

DE PETRÓLEO VIA MICROONDAS. Josana de Mello Dantas (Engenharia 

Ambiental/UNIT e LQP/ITP/UNIT, djosana@yahoo.com.br), Nathalia Krissi Novaes 

Oliveira (Engenharia Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Lucas Henrique dos Santos 

(Engenharia Ambiental - UNIT e LQP/ITP/UNIT), Rosana L. F. V. de Melo 

(LQP/ITP/UNIT), Alexandre Ferreira Santos (LQP/ITP/UNIT), Antônio Ramírez 

Hidalgo (LAC/ITP/UNIT), Montserrat Fortuny (LQP/ITP/UNIT, 

montserrat_fortuny@unit.br). PROBIC-UNIT. 

 

USO DE ATMOSFERA CONTROLADA COMO TÉCNICA PÓS- COLHEITA 

DE MANGA PRODUZIDA NO ESTADO DE SERGIPE. Maria Edileuza Vitório 

dos Santos (Ciências Biológicas/UNIT e LPA/ITP/UNIT, leleuvitorio@bol.com.br), 
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Raquel Resende Dósea (Farmácia-UNIT e LPA/ITP/UNIT, raqueldosea@bol.com.br), 

Werlissandra Moreira de Souza (Farmácia/UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

werli@pop.com.br), André Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT, 

aldramos@uol.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br), Paulo Sérgio Marcellini (LPA/ITP/UNIT, 

marcellinips@yahoo.com). BNB – PROBIC/UNIT. 

 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MOSTOS COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE 

COCO NA PRODUÇÃO DE CACHAÇA. Erildes Alves da Silva (Ciências 

Biológicas-UNIT e LPA/ITP/UNIT, erildes@bol.com.br), Denise Oliveira de Jesus 

(Farmácia), Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT e NDTR, alvaro_lima@unit.br), André 

Luis Dantas Ramos (LPA/ITP/UNIT e NDTR, aldramos@uol.com.br), Paulo Sérgio 

Marcellini (LPA/ ITP/UNIT, marcellinips@yahoo.com), Denise Oliveira de Jesus, 

Erildes Alves da Silva (erildes@bol.com.br) e Antônio Maurício Porto dos Santos 

(amps02@bol.com.br). PROBIC/UNIT. 

 

INTERPOLAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A MODELAGEM DO TOPO DE 

CAMADAS GEOLÓGICAS. Erivanaldo Florêncio Xavier da Costa 

(Matemática/UNIT, erivanaldo.costa@cvrd.com.br), Gleciene de Souza 

(Matemática/UNIT) e Lurimar Smera Batista (UNIT, lurimar_batista@unit.br). 

 
 
 

 

 

 

 
 

HUMANIDADES 

 

MONUMENTO A INSTRUCÇÃO: A ARQUITETURA DO GRUPO ESCOLAR 

BARÃO DE MAROIM. Magno Francisco de Jesus Santos (História, DHI/CECH/UFS, 

magnofrancos@bol.com.br), Jorge Carvalho do Nascimento (orientador, 

DHI/CECH/UFS, jorge@ufs.br). PIBIC/CNPq. 

 

A RECEPÇÃO TELEVISIVA E AS MEDIAÇÕES CULTURAIS EM 

ADOLESCENTES, NOS ESTUDOS DE RECEPÇÃO DO PROGRAMA 

MALHAÇÃO; Alfredo Luiz Menezes Portugal Castro (Jornalismo – UNIT, 

alfredoportugal@uol.com.br), José Vicente Carmo Correia (Psicologia/UNIT), Gledson 

Lima Alves (Psicologia/UNIT), Prof. Dr. Ronaldo Nunes Linhares, Prof. Msc. Pedro 

José Pacheco. PROBIC/UNIT. 

 

O RETRATO DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SERGIPE NO 

SÉCULO XXI. Rebeca Teixeira Marques (Jornalismo/UNIT,rehipo@yahoo.com.br ), 

Antonio Martins de Oliveira Júnior (UNIT, antonio_martins@unit.br) PROBIC/UNIT. 

 

CADEIA PRODUTIVA DO ECOTURISMO NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU – 

SE. Nuno Leonardo Trancoso Fraga (Turismo/UNIT, ntrancoso@ig.com.br), Lício 

Valério Lima Vieira (Geografia/UNIT – Grupo de Pesquisa Turismo e Meio Ambiente 

geografia@unit.br). PROBIC/UNIT. 
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UM ESTUDO DA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ EM UTI NEONATAL Elisa Júlia O. 

Ribeiro Paixão, Aline Maria Cardoso Cruz, Jacqueline Santos Oliveira, Rafaela Tojal 

Dantas Matos(alunas do Psicologia) Marlizete Maldonado Vargas (Psicologia/UNIT, 

marlizete@uol.com.br) PROBIC/UNIT. 

 

DIREITO DE EXPRESSÃO  X  HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS. Tarso 

Teixeira Lobo Neto (Direito – UNIT, tarso_teixeira@hotmail.com); co-autor  Prof. 

M.Sc. Maurício Gentil Monteiro (Direito/UNIT, gentil@infonet.com.br). 

PROBIC/UNIT. 
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ÍNDICE DE AUTORES – COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

Ademário Tavares Andrade  

Alexandre da Silveira Fontes  

Álvaro Silva Lima  

Amanda Silva Queiroz Santana  

André Luis Dantas Ramos 

Antônio Ramirez Hidalgo  

Bruna Couto Dias  
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Carlos Alberto Fraga Pimentel Filho   

Clotildes Maria Ramos Simões 

Cristiane C. da Cunha Oliveira  

Daniela Mesquita 
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Danyele Serafim de Oliva  

Dayse Vespariano de Assis  

Emanuela Avelar Silva Costa  

Eric Nascimento Santos  

Francisco Prado Reis 

Gabriela Maia Rebouças  

Gisélia Maria Varela e Silva  

Gustavo de Brito Cardoso  

Gustavo Gentil Barreto Santos  

Gustavo Menezes Machado 

Helder Guimarães Aragão  

Jamily Silva Coelho  

José Aderval Aragão 

José Nery Santiago Neto  

Josefa Andreza Rabelo Coelho  

Josiele Watthier  

Jugurta Montalvão 

Jugurta Rosa Montalvão 

Júlia Regina Falcão de Lima 

Juliana Santana Boaventura  

Juliano Everton Texeira de Castro  

Lauro Xavier Filho 

Levi P. B. de Oliveira  

Lício Valério Lima Vieira  

Lucas do Couto Santana  

Luiz Gonzaga Chiavegato Filho 

Marcelo C. Brito 

Marlizete Maldonado Vargas  

Mateus de Sá Barreto Barros  

Mayra Santos Almeida Silva  

Paulo M.M. Araújo 

Paulo Sérgio Gomes da Silva 

Paulo Sérgio Marcellini  



Renan Tavares Figueiredo 

Ronnie Dennis Moraes Donald  

Rose Fabiana de Sant’Ana 

Shirley Farias 

Silvia Maria da Silva Egues  

Verônica Teixeira Marques  

Werlissandra Moreira de Souza 
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Adriano Antunes de Souza Araújo  

Alexandre Ferreira Santos  

Alfredo Luiz Menezes Portugal Castro 

Aline Maria Cardoso Cruz 

Almira Alves dos Santos 

Ana Cláudia Santos Leite 

Antonio Martins de Oliveira Júnior  

Antônio Ramírez Hidalgo  

Brandão, M. P.  

Cândido Leite Teles 

Caroline Oliva Carvalho e Silva  

César Bündchen Záccaro de Oliveira  

César Garcia Pavão  

Cláudia Moura de Melo  

Cristiane Costa da Cunha Oliveira  

Cristiane Vieira Bomfim 

Daniella Rocha  

Danilo Ribeiro Guerra  

Edílson de Jesus Santos  

Edílson Divino de Araújo  

Edson Bolfe  

Edvaldo Dória Anjos  

Elaine Carvalho Santana  

Elen R. de F. Michelette  

Elienay Carvalho Cardoso  

Elisa Júlia O. Ribeiro Paixão  

Elisvânia Barroso Santos  

Ely Dayse Tavares Oliveira  

Emerson Luiz L. Araújo 

Esdras Guimarães Freire  

Francisco P. Reis  

Gabrielle Mendes Lima  

Gelma Vieira do Amaral Modesto 

Gledson Lima Alves 

Heitor Abreu de Oliveira Dantas  

Helton Ivan Menezes Cuevas Beltran  

Heriberto A. Anjos 

Heriberto A. Anjos  



Islâne Pires de Santana 

Jacqueline Santos Oliveira 

Jean Nonato Ribeiro dos Santos  

Jescejeime A. Júnior
 
 

Jivaldo do Rosário Matos  

João Bosco Ribeiro Carvalho  

Jorge Carvalho do Nascimento  

José Aderval Aragão  

José Arnaldo V. Palmeira 

José Carlos Pereira  

José Nery Santiago Neto  

José Vicente Carmo Correia  

Josiele Watthier  

Kayonara Santos França  

L. F. Félix 

Lício Valério Lima Vieira  

Lucas Henrique dos Santos  

Luciana Alves de Oliveira  

Luis Carlos Cides da Silva 

Lurimar Smera Batista  

Luzia Campos Cordeiro  

Magno Francisco de Jesus Santos  

Marcelo Brito de Melo  

Maria Izabel M. Pereira. Oliveira  

Maria Susana Silva  

Marieta Cardoso Gonçalves  

Marlizete Maldonado Vargas  

Martha Rebeca Barreto Silva  

Maurício dos Santos Silva  

Maurício Gentil Monteiro  

Montserrat Fortuny  

Nara Oliveira Torres da Silva 

Nuno Leonardo Trancoso Fraga  

O. A. Carvalho  

Paula Santos Formiga  

Pedro José Pacheco 

Rafael Reis de Souza  

Rafaela Tojal Dantas Matos  

Rebeca Teixeira Marques  

Ricardo Fakhouri  

Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior  

Ricardo Scher
  

Ricardo Wathson Feitosa de Carvalho  

Roberta Teixeira Rocha  

Rodrigo Gallotti Lima  

Ronaldo Nunes Linhares 

Rosana L. F. V. de Melo  

Sara Cuadros-Orellana 



Silvia Gabriela Schrank  

Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves  

Tarso Teixeira Lobo Neto  

Tatiane Ely Batista 

Thiago Lindote Botelho Susmaga  

Thyara Louise Lima Santos  

Vera Lúcia Corrêa Feitosa  

 


