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APRESENTAÇÃO

A Sempesq é um evento científi co realizado anualmente pela Universidade 
Tiradentes em parceria com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, a Incubadora de Empresa 
de Base Tecnológica, I-Tec e com a Embrapa Tabuleiros Costeiros. O evento tem como 
objetivo principal a divulgação dos trabalhos de pesquisa realizados pelos pesquisadores 
do estado de Sergipe, pelos docentes e alunos das instituições de ensino e pesquisa do 
Estado e da região. Aborda, a cada ano, um eixo temático central que orienta a programação 
das palestras, mesas redondas e debates com autoridades renomadas na temática e as 
comunidades científi ca, empresarial e governamental. 

O público a que se destina a semana é constituído pela sociedade civil, alunos de 
graduação e pós-graduação, representantes de associações e cooperativas, representantes 
de ONG´s –, bolsistas dos Programas de Iniciação Científi ca; convidados externos; 
pesquisadores, representantes dos órgãos de fomento, representantes das principais empresas 
locais, representantes das instituições de ensino e pesquisa do Estado de Sergipe.

 
Este ano, a 11ª SEMPESq ocorrere na Universidade Tiradentes, entre os dias 19 e 

23 de outubro. O eixo temático central deste ano “Contribuições da Pesquisa Científi ca 
para o Desenvolvimento Regional” promove debates sobre a relação entre ciência, 
tecnologia e inovação como condição para o desenvolvimento da sociedade. 

Pensar no papel da Ciência na contemporaneidade provoca discussões que vão 
além da produção do conhecimento e parte da compreensão de que toda produção científi ca 
pode e deve ser revertida no interesse da sociedade. Assim, a relação ciência, tecnologia e 
inovação toma outro sentido na preparação dos sujeitos para uma sociedade cada vez mais 
complexa e que prescinde de uma prática libertária de seres participativos numa sociedade 
de aprendizagem contínua. 

Com essa percepção, a comissão organizadora da XI SEMPESq tem a expectativa 
de que os Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca proporcionem a identifi cação 
das pesquisas e dos resultados produzidos pela instituições envolvidas, identifi cando a 
dedicação de alunos, orientadores e técnicos que participam do processo de produção do 
conhecimento.

Aracaju, outubro de 2009
Verônica Teixeira Marques
Coordenadora de Pesquisa
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USO DE FILMES DE COLÁGENO CONTENDO PRÓPOLIS 
VERDE E VERMELHA COMO “DRESSING”  

PARA QUEIMADURAS. 

Ingrid Correia Prado (Curso de Odontologia – UNIT e LMBE/ITP/UNIT, guid_icp@yahoo.com.br), 
Nívea Lucas de Oliveira (LMBE/ITP, nivialoliveira@ig.com.br), Juliana Cordeiro Cardoso 
(LPNS/ITP e UNIT, juaracaju@yahoocom.br), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@
yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e UNIT, ricardo.
patologia@uol.com.br). 

Filmes de colágenos (FC) vêm sendo usados para melhorar o reparo cicatricial e alguns 
estudos têm pesquisado seu efeito biológico com a incorporação de produtos naturais. Tem 
sido demonstrado que a própolis verde (GP) apresenta várias atividades biológicas, como 
propriedades cicatrizantes, mas existem poucos relatos sobre a variedade vermelha (RP). 
Este estudo objetivou analisar o efeito da incorporação em FC de GP e RP sobre a cicatri-
zação de queimaduras. Assim, FC contendo extratos hidroalcoólicos de GP e RP foram pre-
parados e aplicados em queimaduras dérmicas de ratos, distribuídos em 5 grupos (n=20): 
G1 (controle sem FC), G2 (recoberto com FC), G3 (FC com GP a 0,5%), G4 (FC com GP 
a 1,0%) e G5 (FC com RP a 0,5%). Os animais foram eutanasiados após 3, 7, 14 e 21 dias 
e as queimaduras analisadas histologicamente com a microscopia de luz convencional e 
luz polarizada. O uso de FC com GP/RP reduziu a infl amação neutrofílica em 3 e 7 dias 
e acelerou o amadurecimento da reação de granulação em 14 dias, mas apenas em G5 
houve formação de tecido fi broso na base e margens da ferida. Em 21 dias, a reação de gra-
nulação se mostrou escasso em G1, G2 e G4 e ausente em G3 e G5, mas apenas em G5 
observou-se formação de fâneros cutâneos. Verifi cou-se, ainda, aceleração na substituição 
do colágeno tipo III por tipo I, mas em 21 dias apenas G5 apresentou feixes grosseiramente 
entrelaçados semelhante a derme normal. (PROBIC – UNIT).

Palavras – chave: Colágeno, própolis verde e vermelha, queimaduras.
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 ANÁLISE MORFOLÓGICA DA RESPOSTA PULPAR 
APÓS A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DO 
AGREGADO MINERAL DE TRIÓXIDO E DE OTÓLITOS 

EM POLPAS DENTÁRIAS DE ANIMAIS EXPERIMENTAIS

Daniel Souza Campos (Curso de Odontologia – UNIT e LMBE/ITP/UNIT, dascd@hotmail.
com), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.br), Maria Amália Ribeiro 
Gonzaga (LMBE/ITP e UFS, endoribeiro@yahoo.com.br), ricardo.patologia@uol.com.br), 
Sheyla Alves Rodrigues (LPNB/ITP, shelrodrigues@hotmail.com), Lauro Xavier Filho (LPNB/
ITP e UNIT), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.br), Ricardo Luiz 
Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e Odontologia/Programa de Pós-Graduação 
em Saúde e Ambiente, UNIT, ricardo_luiz@unit.br)

O hidróxido de cálcio (CaOH) continua a ser o material mais aceito para proteção pulpar 
direta, sabe-se que quando é colocado em contato com o tecido da polpa preserva a sua 
vitalidade, sem provocar resposta infl amatória, estimulando a formação de barreira de te-
cido dentinário mineralizado. O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) é um cimento dental 
recomendado para o selamento marginal de retrocavidades entre os dentes e os tecidos 
peridentais. Otólitos (OTL) são concreções calcárias do ouvido interno dos peixes ósseos, 
ricos em carbonato de cálcio e em uma proteína colagênica de alto peso molecular denomi-
nada otolina. Adicionalmente, existem nestas estruturas, além do carbonato cálcio, elemen-
tos metálicos (Sr, Ba, Mg, Cd, Co, Cu, Zn, Na, K, etc.), assim como não metálicos (Si, P, S, 
B, etc.). Considerando as características físico-químicas dos otólitos, e sua potencialidade 
de ação como biomineral, constitui proposição deste projeto, avaliar a possível atividade 
estimulatória destes biominerais sobre a polpa dentária, e consequentemente sua provável 
aplicação clínica como biomaterial para preservação da vitalidade da polpa radicular pós-
pulpotomia. Foi realizada a exposição pulpar em 60 ratos, e posterior proteção com CaOH, 
MTA e OTL, e selamento das cavidades com cimento de ionômero de vidro fotopolimeriza-
vel. Após 7, 14, 30 e 60 dias, os animais foram sacrifi cados e as peças processadas para a 
análise microscópica dos dentes e observação histomorfológica das polpas dentárias. Foi 
observado que em 7 dias apenas o grupo CaOH exibiu reação infl amatória crônica, enquan-
to que os demais grupos mostraram infi ltração neutrofílica nos terços coronário e médio da 
polpa radicular. Em 14 e 30 dias, observou-se discreta infl amação crônica no terço coronário 
e médio pulpar, e discreto edema no grupo CaOH. Os grupos MTA e OTL exibiram necrose 
gangrenosa de todo o tecido pulpar. Em 60 dias, a polpa dentais do grupo CaOH apresenta-
ram fi brose intersticial pronunciada, embora se mantivesse vital. Os demais grupos já mos-
travam sinais de infl amação periapical. Diante dos resultados obtidos no presente estudo é 
possível sugerir que apenas o hidróxido de cálcio, dentre os matériias testados, se revelou 
um bom agente para manutenção da vitalidade pulpar após pulpotomia. (PROBIC–UNIT)

Palavras-Chave: Otólitos, Hidróxido de Cálcio, Agregado Mineral de Trióxido
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES TECIDUAIS 
DECORRENTES DA FOTOBIOMODULAÇÃO À LASER 
λ790nm NO MOVIMENTO DENTÁRIO INDUZIDO EM 

RATOS DIABÉTICOS.

Renata Oliveira de Lábio (Odontologia/UNIT, renata_de_labio@hotmail.com), Ismário Silva 
Menezes (Odontologia/UNIT), Luiz Guilherme Martins Maia (Odontologia/UNIT), Rose Nely 
Pereira Filho (LMBE/ITP), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Odontologia/
UNIT e LMBE/ITP, ricardo_luiz@unit.br), Maria Amália Gonzaga Ribeiro (Odontologia/UFS, 
endoribeiro@yahoo.com.br), Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (Odontologia/UNIT, 
odontologia@unit.br).

A movimentação ortodôntica é um processo de transformação de um estímulo físico em 
biológico, que envolve o estímulo mecânico dos tecidos ósseo, periodontal e dentário, 
resultando na remodelação óssea. O Diabetes Mellitus é uma enfermidade sistêmica en-
volvendo o transporte intracelular da glicose, que ocasiona uma redução do potencial de 
reparação de células importantes na movimentação dentária. Tem sido demonstrado que 
a Terapia com Laser de Baixa Potência (LLLT) promove efeitos biológicos que consistem 
na estimulação seletiva das mitocôndrias, levando ao aumento na produção de ATP, o que 
se traduz no aumento da síntese protéica. A LLLT tem sido utilizada para estimulação do 
metabolismo ósseo. O objetivo deste estudo foi avaliar o papel da LLLT sobre o processo 
de movimentação dentária em modelo experimental com ratos diabéticos. Foram utilizados 
60 ratos machos Wistar com 105 dias de idade. Em 30 deles, foi induzida a diabetes com 
Aloxana. Todos foram submetidos à movimentação do primeiro molar superior (40g/F) e divi-
didos em quatro grupos (n=15): CTR – animais normoglicêmicos; DM – animais diabéticos; 
LLLT – animais normoglicêmicos submetidos à fotobiomodulação; DLT – animais diabéticos 
submetidos à fotobiomodulação. A fotobiomodulação foi realizada a cada 48 horas (λ790nm, 
40mW, 20J/cm²) durante todo período experimental. Após 7, 13 e 19 dias, cinco animais de 
cada grupos foram eutanasiados e os tecidos peridontais processados histologicamente. 
Foram avaliados a vascularização, espessura, hialinização, fi brose e áreas reabsortivas 
radiculares e óssea nos terços cervical, médio e apical do ligamento periodontal. Os dados 
foram analisados pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05). Até o momento foi realizada a análise 
dos animais do grupo CTR. A glicemia (mg/dL) dos animais esteve dentro dos padrões de 
normalidade  em 7 (127±25,45), 13 (132,5±20,55) e19 (123±5,85) dias. Em 7 dias, os lados 
de tração exibiram infl amação crônica discreta, distensão clara das fi bras periodontais ho-
rizontais e oblíquas, hiperemia moderada, arredondamento da crista óssea, e alargamento 
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dos espaços medulares. No lado de pressão, observou-se infl amação moderada, estreita-
mento do espaço do ligamento periodontal, e compressão das fi bras periodontais. Na região 
do ligamento interradicular, a crista óssea interdental apresentou-se afunilada, e a parede 
óssea exibiu focos de reabsorção. N região do ligamento mesial evidenciou-se intensa hia-
linização do tecido periodontal adjacente a superfície cementária e intensa atividade reab-
sortiva na superfície óssea. As alterações morfológicas observadas em ambos os lados de 
pressão e tração foram menos expressivas na região interdental do ligamento periodontal. 
Conclui-se, até o momento, que a força aplicada promoveu alterações histomorfológicas 
substanciais no ligamento periodontal, culminando com a ativação de mecanismos de re-
absorção cemento-óssea no lado de pressão. A continuidade do estudo é necessária para 
verifi car o papel da LLLT sobre esta dinâmoca, e como se comportam os tecidos em um 
quadro de diabetes.

Palavras-chaves: movimentação dentária, laser de baixa potência, diabetes experimental.
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 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA DE CASOS DE
CARCINOMA DE PÊNIS DO ARQUIVO DO MEMORIAL 

DR. NESTOR PIVA NO PERÍODO DE 1996 A 2005.

Maria Izabel Ribeiro Cabral de Rezende. (curso de Enfermagem – UNIT e LDIP/ ITP, iza-
belschneider@hotmail.com); Dra. Claudia Moura de Melo (LDIP/ITP – UNIT, claudiamoura-
melo@hotmail.com); Dra. Fabiana Botelho de Miranda Onofre (LDIP/ITP – UNIT, fabiana.
onofre@gmail.com); Dr. Alexandre Sherlley Casimiro Onofre (UFS); Dr. Francisco Prado 
Reis (LMBE/ITP – UNIT, pradoreis@sergipenet.com.br); Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti Albu-
querque Júnior (LMBE/ITP – UNIT, ricardo_luiz@unit.br) . 

Os carcinomas do pênis são malignidades potencialmente mutiladoras, e de incidência 
ainda preocupante no Brasil. Sua patogênese envolve uma série de eventos moleculares, 
infl uenciados direta ou indiretamente por fatores ambientais, que desregulam os fenômenos 
da proliferação e diferenciação celulares. A p16INK4a, uma proteína inibidora de quinases 
ciclina-dependentes (CDKs), e o Ki67, uma proteína não-histona expressa na fase G1 do ci-
clo celular, são antígenos cuja expressão vem sendo associada a patogênese de uma série 
de tumores malignos.O objetivo deste trabalho foi investigar a expressão da p16INK4a e do 
Ki67 em uma série de carcinomas de pênis. Para tanto, a expressão imunohistoquímica des-
tes antígenos foi analisada em amostras parafi nadas de 23 carcinomas epidermóides (CEC) 
e 7 carcinomas verrucosos (CV) penianos utilizando os anticorpos Ab-7 (anti-p16INK4a) e 
MIB-1 (anti-Ki67). Observou-se marcação nuclear positiva para o Ki67 em todos os tumores 
estudados, enquanto que 39,1% dos CECs e 42,8% dos CVs exibiram positividade nuclear 
e citoplasmática para a p16INK4a. A imunomarcação positiva foi evidenciada nos núcleos 
de células basais e parabasais (menos diferenciadas) e, ocasionalmente, em células com 
diferenciação espinhosa. Áreas ceratinizadas e coilócitos se mostraram não-reativos. Os 
dados obtidos neste estudo sugerem uma maior positividade para Ki-67 que para p16INK4a 
nos tumores epiteliais penianos malignos, assim como que as células basais e parabasais 
são as responsáveis pelo seu comportamento biológico. Sugere-se ainda que células em 
diferenciação terminal e aquelas que entraram em ciclo lisolítico de infecção por HPV não 
expressam as oncoproteínas pesquisadas. O real signifi cado destes achados só poderá ser 
discutido após a análise quantitativa dos imunomarcadores. (PROBIC – UNIT)

Palavras-chaves: câncer de pênis, p16, Ki67, imunohistoquímica.
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ESTUDO HISTOMORFOLÓGICO DO EFEITO DE FILMES 
BIOATIVOS DE COLÁGENO CONTENDO PRÓPOLIS 

VERDE SOBRE O PROCESSO DE REPARO 
CICATRICIAL POR SEGUNDA INTENSÃO DE FERIDAS 

CIRURGICAS EM MODELOS MURINO. 

Adriana Ismerim Oliveira (Curso de Odontologia - UNIT e LMBE/ITP/UNIT, adriana_isme-
rim@yahoo.com.br), Nívia Lucas de Oliveira (LMBE/ITP e Programa de Pós-Graduação 
em Saúde e Ambiente/UNIT), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.
br), Juliana Cordeiro Cardoso (Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, UNIT 
e LBMAT/ITP, Juliana_cordeiro@unit.br), Ricardo Luiz C. Albuquerque Júnior (LMBE/ITP/
UNIT, ricardo.patologia@uol.com.br), 

Filmes de colágeno vêm sendo usados para melhorar o reparo cicatricial e alguns estudos 
têm pesquisado seu efeito biológico com a incorporação de produtos naturais. Tem sido 
demonstrado que a própolis verde (GP) apresenta várias atividades biológicas, como pro-
priedades cicatrizantes, mas existem poucos relatos sobre este tipo de própolis. Este estudo 
objetivou analisar o efeito da incorporação em fi lme de própolis verde sobre a cicatrização 
de feridas. Assim, fi lme de colágeno contendo extratos hidroalcoólicos de própolis verde fo-
ram preparados e aplicados em feridas cirúrgicas de ratos, distribuídos em 4 grupos (n=20): 
G1 (controle sem FC), G2 (recoberto com FC), G3 (FC com GP a 0,5%) e G4 (FC com GP 
a 1,0%). Os animais foram eutanasiados após 3, 7 e 14 dias e as feridas analisadas histo-
logicamente com microscopia de luz convencional e luz polarizada. Nos estágios iniciais do 
reparo dérmico (3 e 7 dias), os fi lmes com própolis promoveram aceleração da formação e 
maturação da reação de granulação e melhores índices de epitelização, bem como subs-
tituição mais rápida das fi bras de colágeno tipo III imaturo por colágeno tipo I maduro. Nas 
fases fi nais (14 dias), os fi lmes testados induziram deposição mais intensa de colágeno I. 
Este estudo sugere que fi lmes de colágeno contendo extratos de própolis,podem ser usa-
dos como êxito como “dressing” de feridas abertas. (PROBIC–UNIT)

Palavras-chaves: própolis, cicatrização fi lmes, colágeno
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ESTUDO RADIOGRÁFICO E MORFOLÓGICO DO 
EFEITO DE EXTRATOS DE Casearia sylvestris E LASER 

DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE A REGENERAÇÃO 
ÓSSEA EM MODELO EXPERIMENTAL. 

Diego Souza Silva o. Dourado (curso de odontologia Universidade Tiradentes I.T.P/LMBE, 
Diego_souza10@hotmail.com), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.
br), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.br),, Ricardo Luiz Cavalcan-
te Albuquerque Júnior (Universidade Tiradentes I.T.P/LMBE, ricardo.palogia@uol.com.br ) 
Dênison Pereira Da Silva (Universidade Tiradentes I.T.P/LMBE, denisonbn@yahoo.com), 
Sônia Oliveira Lima (Universidade Tiradentes I.T.P/LMBE, sonia.sol@ibest.com.br).

A osteogênese necessária ao reparo de defeitos ósseos é um processo complexo que 
pode sofrer infl uência de diversos agentes externos de natureza física (irradiação ou trau-
ma mecânico), química (ação de fármacos) e biológica (bactérias e fungos). Esses fatores 
intervenientes podem atuar tanto retardando quanto acelerando a dinâmica da regene-
ração de osso perdido. Neste contexto, a literatura vigente tem destacado a ação da 
irradiação Laser de baixa potência (LLLT), por sua comprovada atividade biomodulatória, 
e de extratos de produtos naturais em processos fi siopatológicos, como a cicatrização e 
regeneração óssea. A Casearia sylvestris (C. sylvestris) é uma planta bastante complexa, 
cujas folhas contêm fi toquímicos (diterpenos) com ação antitumoral, antifúngica, antibi-
ótica e inibidora da replicação do vírus HIV e sua ação antiinfl amatória foi considerada 
similar à do piroxicam e meloxicam, em ratos. constitui proposição do presente análisar o 
efeito da associação entre o Laser de baixa potência e a administração oral de extratos 
aquosos/hidroetanólicos sobre o padrão radiográfi co e histológico (morfológico) de rege-
neração óssea em defeitos ósseos cirurgicamente produzidos em modelo experimental 
roedor. Foram confeccionados defeitos ósseos padronizados em fêmur de ratos, tratados 
com administração oral de extratos de Casearia sylvestris e fotobiomodulção a Laser. Os 
animais foram sacrifi cados aos 7, 14 e 21 dias, e os parâmetros para análise comparativa 
da evolução do reparo ósseo foram as dosagens séricas de cálcio e fosfatase alcalina, 
avaliação radiográfi ca dos defeitos ósseos, estudo do padrão de infi ltração infl amatória e 
quantifi cação histométrica do trabeculado ósseo neoformado. Os dados sofreram trata-
mento estatístico por meio do teste Anova com extensão Tukey, considerando signifi cati-
vos valores de p menores que 0,05. O rendimento do extrato aquoso de C. sylvestris foi de 
10%. Até o momento foi realizada a análise morfológica do grupo controle (CTR) e tratado 
com laserterapia (LLLT), sem administração oral do produto natural, eutanasiados em 14 
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dias. O grupo controle exibiu neoformação de trabéculas mais delgadas e com espaços 
medulares intersticiais mais amplos que o grupo LLLT. Além disso, a área média de osso 
neoformado foi signifi cativamente maior em LLLT (103,75±22,51 μm2) do que em CTR 
(66,04±19,52 μm2) (p=0,01). Sugere-se que a LLLT parece exercer um efeito modulador 
positivo da síntese de matriz osteóide, acelerando o reparo ósseo. No entanto, dados 
posteriores ainda são necessários para investigar o real papel da fotobiomodulação, bem 
como estabelecer o papel da C. sylvestris como prossível adjuvante na dinâmica deste 
processo. (PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: Regeneração óssea; Casearia sylvestris; Laser.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GASTROPROTETORA DO 
EXTRATO DE PRÓPOLIS VERMELHA EM DIFERENTES 

MODELOS BIOLÓGICOS. 

Ana Roseli Silva Ribeiro (Curso de Farmácia/UNIT e LBMat/ITP, ana_farmaunit@hotmail.
com), Francisco Prado Reis (NPSA/UNIT e LBME/ITP, francisco_prado@unit.br), Márcio 
André Andrade Mendonça (Mestrado Saúde e Ambiente/UNIT e LBMat/ITP, andrade.men-
donca@oi.com.br), Juliana Cordeiro Cardoso (NPSA/UNIT e LBMat/ITP, juliana@itp.org.br), 
Francine Ferreira Padilha (NPSA/UNIT e LBMat/ITP, francine@itp.org.br), Ricardo Luiz Ca-
valcanti de Albuquerque Júnior (NPSA/UNIT  e LBME/ITP, ricardo.patologia@uol.com.br), 
Sérgio Faloni Andrade (NCF/Univale, faloni@unoescvda.edu.br), Marivane Lemos (NCF/
Univale, marivanelemos@hotmail.com).

A úlcera péptica é um importante agravo à saúde pública causada por fatores agressores 
endógenos (ácido, pepsina e bile) e fatores exógenos (estresse, fumo, álcool, drogas an-
tiinfl amatórias não esteroidais e infecção por Helicobacter pylori). A pesquisa com produ-
tos naturais que possuam ação gastroprotetora torna-se de suma importância, pois pode 
auxiliar no seu tratamento. Estudos com própolis vêm sendo realizados para avaliar seu 
potencial como agente gastroprotetor, sendo que a variedade vermelha tem mostrado ação 
contra os efeitos do etanol. Este trabalho objetivou avaliar a atividade gastroprotetora do 
extrato hidroalcoólico de própolis vermelha em diferentes modelos de agressão. O extrato 
foi preparado por maceração usando etanol 70% como solvente e o teor de fl avonóides 
determinado por espectrofotometria. A avaliação da atividade gastroprotetora do extrato 
de própolis vermelha (EPV) foi avaliada usando modelos de úlceras agudas induzidas por 
etanol absoluto, antiinfl amatório não esteroidal (AINE/ indometacina) e o modelo da liga-
dura de piloro. Neste último modelo foi possível avaliar a possível atividade hiposecretora 
e produtora de muco do EPV em diferentes concentrações. Foram utilizados Ratos wistar 
machos mantidos em jejum por 24h, com livre acesso à água, seguido do tratamento se-
gundo protocolo já padronizado na literatura para as avaliações propostas. A água e o tween 
80 (solvente do EPV) foram utilizados como controles negativos e omeprazol, cimetidina e 
carbenoxolona como controle positivo. Após sacrifício, o estômago foi removido e o Índice 
de Lesões Ulcerativas (ILU) determinado. O teor de fl avonóides encontrado no EPV foi de 
1,7% em equivalente de quercetina. O EPV 200 mg.Kg-1 no modelo de AINE apresentou 
inibição de LU de 92%, evidenciando atividade gastroprotetora. O EPV nas doses 50 e 250 
mg.kg-1 apresentaram signifi cativa diminuição na secreção gástrica, porém não alteraram 
a secreção do fator protetor de mucosa (secreção de muco). Os valores de pH do conteúdo 
gástrico não foram alterados pela administração intraduodenal do EPV em nenhuma dose 
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testada. No modelo de agressão por etanol, os resultados também foram favoráveis, sendo 
próximos aos encontrados na literatura para a variedade de própolis verde. Os resultados 
obtidos neste trabalho confi rmam a efi cácia do EPV como agente gastroprotetor, indicando 
que o possível mecanismo de ação do extrato pode estar relacionado com a atividade da 
bomba de prótons. (PROBIC – UNIT)

Palavras chaves: Gastroproteção, Produtos naturais, Própolis Vermelha. 
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BIOCONVERSÃO DE GLICEROL EM  BIOPOLÍMERO
SINTETIZADO POR Xanthomonas sp.

Jamille Leite Rodrigues (Curso de Ciências Biológicas, UNIT, mile.leite@hotmail.com), 
Francine Ferreira Padilha (Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, UNIT, fpa-
dilha@yahoo.com.br), Nilmara Santana de Oliveira (Curso de Ciências Biológicas, UNIT, 
nilmaraoliveira@yahoo.com.br)

A goma xantana é um heteropolissacarídeo hidrossolúvel, sintetizada por microrganismos 
fi topatogênicos do gênero Xanthomonas, possui propriedades físico-químicas muito parti-
culares como sua viscosidade, comportamento pseudoplástico em soluções aquosas com 
baixas concentrações, diferentes temperaturas e pH. Sua produção industrial tem sacaro-
se como principal fonte de carbono, entretanto, para diminuir custos de produção vem-se 
estudando novas fontes de carbono e nitrogênio alternativas. Com isso, a produção do 
biopolímero sustentada em fonte de carbono proveniente de resíduos industriais, a exemplo 
do glicerol, oriundo da produção do biodiesel é de grande interesse econômico e ambiental, 
principalmente com a bioconversão do glicerol em goma xantana. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a produtividade de goma xantana e o comportamento reológico da solução aquosa 
em meio fermentativo usando o glicerol como fonte alternativa de carbono. O inóculo foi 
preparado em erlenmeyers de 150mL contendo 14mL de meio YM caldo e inoculado com 
as linhagens Xanthomonas campestris pv campestris, 729 e Xanthomonas axonopodis ma-
nihotis, 356. O inóculo foi incubado em Shaker à agitação de 150 rpm e 28º C por  24h. Ao 
mesmo em concentração celular de 107 UFC mL-1 foi adicionado 86mL dos meios fermen-
tativos: glicerol suplementado com sacarose (MPI) e glicerol (MPII) sendo submetidos à 
agitação de 200rpm à 28ºC por 96h. O caldo fermentado foi  precipitado para a obtenção do 
polímero com etanol (1:3, v/v), desidratado e macerado. A curva de crescimento foi obser-
vada por 60 horas com leituras de absorbância no comprimento de onda de 560nm a cada 
6 horas. A produção média obtida para a linhagem 729 no meio MPI foi de 6,18 g/L; no meio 
MPII foi de 5,61 g/L. Na linhagem 356 a produção em MPI e MPII foi de 3,4 g/L e 3,01 g/L 
respectivamente. A análise reológica com soluções à 3% teve  viscosidade  de 580 e 2,21 
mPas-s em MP1 e MP2, respectivamente para a cepa 356 e para 729 obteve-se 2,96 e 1,38 
mPas-s para MPI e MPII, respectivamente.. Os resultados obtidos indicam que a produção 
de goma xantana apartir do glicerol é viável, porém são necessários estudos posteriores, 
pois fatores como meio fermentativo e linhagens utilizadas interferem diretamente na bio-
conversão.  

Palavras-chaves: Xantana, biopolímero, bioconversão, glicerol. (PROBIC-UNIT)
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 DESENVOLVIMENTO DE FILMES BIOADESIVOS COM 
AÇÃO ANTIMICROBIANA PARA O CONTROLE DA

MASTITE EM CAPRINOS

Izadora Menezes da Cunha Barros (UNIT/ITP, izadoramcb@hotmail.com), Renata Lisboa 
Barbosa (UNIT/ITP, renatalb_@hotmail.com), Juliana Ouriques Leite (UNIT/ITP, juju_leite@
yahoo.com.br), Francine Ferreira Padilha (UNIT/ITP, fpadilha@yahoo.com), Juliana Cordei-
ro Cardoso (UNIT/ITP, juaracaju@yahoo.com.br).

A mastite é uma doença que acomete rebanhos caprinos, ovinos e bovinos leiteiros, que 
pode ser causada por bactérias (Streptococcus spp., Staphylococcus spp) e fungos que pe-
netram no úbere através dos canais mamários. O objetivo do presente trabalho foi desenvol-
ver uma forma farmacêutica bioadesiva contendo própolis verde (PVD) ou vermelha (PVM) 
para o controle de microrganismos presentes na mastite. A extração da própolis foi feita por 
maceração durante 24h em temperatura ambiente, sob agitação. Depois deste período, 
o material foi fi ltrado e o solvente eliminado. Formulações contendo os polímeros goma 
xantana, CMC e uma blenda xantana:CMC (1:1) foram desenvolvidas Estas formulações, 
após incorporação dos extratos de própolis, foram avaliadas em relação a sua efetividade 
antimicrobiana contra S. aureus e E. coli pelo método de difusão em poços. A concentra-
ção bactericida mínima (CBM) dos extratos e a viscosidade e adesividade das formulações 
também foram determinadas. A formulação de goma xantana 1,5% apresentou força e re-
sistência adesiva maiores que as de goma xantana 1% e CMC 2%. A blenda xantana:CMC 
não apresentou alteração no perfi l de viscosidade, se mantendo no mesmo patamar que a 
formulação de xantana 0,5%. Para os ensaios contra S. aureus, os extratos de PVD e PVM 
apresentaram halos de 14,3 e 22 mm, sendo que as CBMs foram de 20 e 30 mg/mL, respec-
tivamente. As formulações contendo PVM apresentaram halos maiores que 12 mm. Para 
a cepa de E. coli, os halos para PVD e PVM foram de 15,3 e 23,5 mm, com CBMs de 25 e 
40 mg/mL respectivamente. As formulações apresentaram halos de inibição menores que 
os extratos, porém em todas as formulações contendo PVM os resultados foram superiores 
aos daquelas contendo PVD. Dentre os hidrogéis estudados, a goma xantana a 1% con-
tendo própolis vermelha foi a que apresentou melhores características para incorporação, 
veiculação do ativo e atividade antimicrobiana para as cepas estudadas.  

Palavras-chaves: mastite, própolis, bioadesivos
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE 
BARRA DE CEREAIS CONTENDO PÓLEN, MEL E 

FARINHA DE CASCA DE MARACUJÁ.

Thamara Rodrigues dos Santos (Graduada em Farmácia - UNIT e LPNS/ITP/UNIT, tha-
mararodrigues@hotmail.com), Juliana Cordeiro Cardoso (LPNS/ITP e UNIT, juliana@itp.
org.br), Jackline dos Santos Melo (Curso de Farmácia – UNIT e LPNS/ITP/UNIT, jackme-
lo_bio2006@hotmail.com), Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, aslima2001@yahoo.com.
br), Francine Ferreira Padilha (LPNS/ITP e UNIT, fpadilha@yahoo.com) e Paulo Sérgio Mar-
cellini (UFS, marcellinips@yahoo.com).

Barras de cereais são produtos versáteis, nutritivos e saudáveis, nos quais se tem incor-
porado uma série de ingredientes com o objetivo de gerar produtos inovadores e compe-
titivos, seja pelo aporte nutricional/funcional ou pelo aspecto sensorial. Desta forma, este 
trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a caracterização sensorial, nutricional e 
físico-química de formulações de barra de cereais à base de pólen (P), mel (M) e farinha de 
casca de maracujá (FCM), gerando um produto inovador.  Um planejamento fatorial 23 com 
quatro repetições no ponto central foi realizado para determinação das formulações. As for-
mulações obtidas foram submetidas à avaliação da textura em texturômetro TAXT Express 
Enhanced (Stable) e avaliação sensorial utilizando o teste de aceitação e satisfação dos 
provadores. Após esta etapa, a formulação otimizada com concentrações adequadas sen-
sorialmente para P, M e FCM foi submetida à avaliação da composição centesimal segundo 
a A.O.A.C. Nas concentrações de P, M e FCM utilizadas, a textura não apresentou alteração 
signifi cativa tanto na análise instrumental quanto na sensorial. O P e a FCM interferiram na 
impressão global do produto, e suas concentrações foram então defi nidas de acordo com 
a região de melhor aceitação. Na formulação otimizada foram utilizadas 10,35% de P, 2,8% 
de FCM e 25% de M. A barra de cereal otimizada apresentou 22,2% de umidade; 1,8% de 
cinzas; 0,4% de gorduras totais; 3,0% de fi bras; 63,01% de carboidratos, e 296,0 Kcal/100g; 
Os resultados da análise sensorial foram próximos a 7 e semelhantes a uma barra já comer-
cializada. Em relação à possibilidade de compra do produto, 51% dos provadores respon-
deram que certamente ou provavelmente comprariam o produto. Portanto a barra de cereal 
desenvolvida apresentou composição centesimal próxima as já comercializadas, podendo 
ser considerada fonte de fi bra, além de ser sensorial aceitável, com possibilidade de comer-
cialização. (BNB; PROBIC- UNIT)

Palavras-chave: Análise sensorial, barra de cereal, pólen
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EXTRAÇÃO DE COLÁGENO A PARTIR DE RESÍDUOS 
DE PEIXE ROBALO (Dicentrarchus labrax)

Izadora Menezes da Cunha Barros (Curso de Farmácia - UNIT e LPNS/ITP/UNIT, izadoramcb@
hotmail.com), Juliana Cordeiro Cardoso (LPNS/ ITP e UNIT,  juaracaju@yahoo.com.br)

O colágeno está presente em tecidos que possuem função mecânica e juntamente com 
sais de cálcio é responsável pela estrutura rígida dos ossos. O colágeno tipo I é encontrado 
na pele, tendões e ossos. Os resíduos provenientes do processamento de peixes (pele, 
cartilagens, ossos e escamas) são considerados excelentes fontes de colágeno tipo I. O 
objetivo deste trabalho foi padronizar as metodologias para extração de colágeno a partir de 
resíduos de peixe Dicentrarchus labrax. Os peixes foram obtidos no mercado municipal de 
Aracaju/Sergipe. A pele foi removida manualmente e lavada em água corrente resfriada. Os 
resíduos foram submetidos à solução alcalina para remoção das proteínas não colagenosas 
e posteriormente lavados com água destilada gelada até pH neutro.  A amostra desprotei-
nizada foi colocada na presença de solução detergente e em seguida colocada em ácido 
acético sob agitação constante. Após este período, o material foi centrifugado e separado 
pela adição de NaCl na presença de tris (hidroximetil)aminometano. O material coletado foi 
disperso em ácido acético 0,5 mol/L, sendo posteriormente colocado em ácido acético 0,1 
mol/L e depois água destilada. Após estas etapas, o material obtido foi liofi lizado. O mate-
rial utilizado para extração foi insufi ciente para caracterização preliminar, gerando apenas 
47 mg de colágeno. Na próxima etapa, a extração será executada a partir de uma massa 
maior de pele, para obter quantidade signifi cativa para todos os ensaios de caracterização. 
A metodologia utilizada para extração do colágeno a partir da pele foi adequada, neces-
sitando ainda de confi rmação através dos experimentos de caracterização da molécula. 
(PROBIC–UNIT)

Palavras chaves: Colágeno, pele, caracterização
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOLUSCICIDA DE 
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DE ESPÉCIES DA 

FLORA NORDESTINA.

Vanessa Bispo santos (Curso de Farmácia - UNIT e LDIP/ITP/UNIT, vanessabsan@hotmail.
com), Verônica de Lourdes S. Jeraldo (LDIP/ ITP e UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com), 
Claudia Moura de Melo (LDIP/ ITP e UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com) Juliana Cor-
deiro Cardoso( LPNS/ITP e UNIT, juaracaju@yahoo.com.br)

A tentativa de controle de criadouros naturais de moluscos do gênero Biomphalaria, hos-
pedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, através de moluscicida tem sido uma das 
maneiras de se combater a esquistossomose. Atualmente, o controle da população dos 
moluscos, tem sido feito com moluscicidas sintéticos que trazem danos ao ecossistema por 
não terem especifi cidade quanto ao seu alvo, atingindo não só o molusco, mas também a 
microfauna, e animais que dele dependem, criando muitas vezes desequilíbrios na cadeia 
trófi ca das coleções hídricas. Os moluscos utilizados nos ensaios biológicos foram Biom-
phalaria glabrata obtidos de focos na cidade de Aracaju e o material vegetal para obtenção 
dos extratos foi proveniente da folha do cajueiro Anacardium occidentale e da folha da arru-
da Ruta graveolens L. As folhas foram colocadas em estufa 60°C por 24h, e posteriormente 
pulverizadas em moinho de laminas. A extração foi feita no aparelho de ultra-som por 30 
minutos, utilizando-se etanol 70%, fi ltrado, depois o solvente foi evaporado em capela por 
quinze dias, após a eliminação do solvente o extrato seco foi raspado, acondicionado e 
mantido em temperatura -15◦C. O bioensaio foi feito com 10 caramujos adultos colocados 
imersos no extrato em concentrações diferentes mg/litro (ppm), e foi analisado a mortali-
dade a cada 24h. Os extratos obtidos das folhas do cajueiro Anacardium  occidentale e da 
arruda Ruta graveolens L.  foram submetidos ao bioensaio  para avaliar a atividade molus-
cicida com  caramujos adultos Biomphalaria glabrata, sendo ativos na concentração de 100 
ppm com mortalidade de 100% em 48 horas de exposição. Esses extrato também foram 
ativos em concentrações superiores a 100ppm, com 100% de mortalidade em 24 horas de 
exposição, esses testes foram feitos em duplicados. No inicio do projeto foram testados 
os extratos para avaliar a ação moluscicida da goma do caju e da resina do cajueiro, em 
concentrações de 10ppm, 20ppm, 50ppm e 100ppm que não tiveram atividade moluscicida 
sobre os caramujos adultos B. glabrata. oi obtido o extrato bruto, das folhas do cajueiro e da 
arruda com atividade moluscicida  na concentração de 100ppm e em concentrações supe-
riores matando 100% dos caramujos adultos B. glabrata, em 24 horas de exposição. Tendo 
este resultado positivo a pesquisa tende a continuar e fazer a avaliação com os metabolitos 
secundários oriundos dos extratos bruto e também avaliar a ação tóxica dos mesmos sobre 
outros organismos . Os extratos da goma e da resina do cajueiro tiveram resultados inativos 
para moluscicida. (PROBIC–UNIT)

Palavras chaves: Schistosoma, Biomphalaria, Extrato
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA TAXA DE INFECÇÃO 
NATURAL DE FLEBOTOMÍNEOS POR LEISHMANIA 

SP EM SERGIPE

Priscila Lima dos Santos (LDIP/ITP plimabio@gmail.com ), Danilo Esdras Rocha Cruz 
(LDIP/ITP daniloesdras@msn.com), Anna Carolina Mota Lopes (LDIP/ITP acml@hotmail.
com), Cláudia Moura Melo (LDIP/ITP e UNIT claudiamouramelo@hotmail.com), Verônica de 
Lourdes S. Jeraldo (LDIP/ITP e UNIT verônica_sierpe@hotmail.com).

A Leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma parasitose zoonótica, infecciosa provocada 
pelo protozoário Leishmania donovani tendo como vetor as fêmeas da espécie Lutzomyia 
longipalpis conhecidos como mosquito-palha que tem ampla distribuição geográfi ca, expli-
cando assim o caráter disseminado desta parasitose. Técnicas moleculares (PCR -  reação 
em cadeia da polimerase) vem sendo amplamente empregadas para diagnóstico específi co 
da L. donovani humanos e em cães, revelando alta sensibilidade e especifi cidade, Quan-
do aplicada aos fl ebotomineos, a PCR oferece ainda maior praticidade de realização do 
diagnóstico em relação à técnica tradicional de dissecação do espécime, que difi cilmente 
ultrapassa 5mm. O objetivo deste trabalho foi realizar levantamento do índice de infecção 
natural de fl ebotomíneos com L. donovani no Povoado Areia Branca de Aracaju/SE.  As 
amostras de fl ebótomos foram coletadas, no período de dezembro/2008-fevereiro/2009, 
utilizando armadilhas tipo CDC com luz ultravioleta e agrupadas em pools com cinco espé-
cimes  fêmeas que foram submetidas à extração de DNA segundo protocolo proposto por 
Michalsky et al (2002).Seguiu-se com amplifi cação utilizando oligonucleotídeos específi cos 
para L.donovani (RV1 - 5’ CTT TTC TGG TCC CGC GGG TAG G 3’ e RV2 – 5’ CCA CCT 
GGC CTA TTT TAC ACC A 3’) com posterior observação em gel de agarose 2%. Resultados 
e discussão: Entre os 26 pools de fl ebótomos analisados, 23 revelaram positividade para 
L. donovani indicando uma alta taxa mínima de infecção de 1,7%. No período de estiagem 
(dezembro e janeiro) observou-se 14 amostras infectadas e apenas uma negativa. No pe-
ríodo chuvoso (fevereiro) nove entre os 11 pools estavam infectados. A taxa de infecção 
natural observada pode ser refl exo das características das áreas de coleta, tais como a pre-
sença de galinhas e cães, animais reconhecidamente considerados como reservatórios do 
protozoário, o que explicaria a elevada endemicidade desta parasitose na região estudada. 
(PROBIC-UNIT).

Palavras chave: Leishmaniose, Lutzomya longipalpis, Leishmania donovani.
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 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FOCOS DE 
ESQUISTOSSOMOSE NA GRANDE ARACAJU – MODELO 

PARA APLICAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE. 

Alékos Elefthérios Dinas de Siqueira (Curso de Ciencias Biologicas -UNIT e LDIP/ITP/UNIT, 
alekos.biologia@gmail.com) Verônica Ribeiro Freire(Curso de Ciencias Biologicas-UNIT e 
LDIP/ITP/UNIT) Sirleide Pereira Farias(Curso LDIP/ITP/UNIT)Daniel Santos(Mestrado Saú-
de e Ambiente- LDIP/ITP/UNIT) Claudia Moura de Melo(LDIP/ITP/UNIT)Verônica de Lour-
des Sierpe Jeraldo). 

A esquistossomose mansônica é endêmica no Brasil com milhões de habitantes expostos 
a risco de infecção. Em Sergipe a endemia atinge grande parte dos Municípios em áreas 
rurais e urbanas; a transmissão também é observada no município de Aracaju, seu relevo 
plano favorece a formação de coleções hídricas que favorecem a presença do vetor fator 
que atrelado as defi ciências de saneamento e educação permitem a instalação do ciclo de 
transmissão. Atualmente o GIS vem sendo utilizado como ferramenta para o monitoramento 
de doenças utilizando recursos computacionais na analise espacial  de informações em 
um contexto geográfi co. Na esquistossomose estes recursos vêm sendo utilizados  para o 
estudo de cursos de água, fontes potenciais de transmissão pela presença de moluscos, 
permitindo a vigilância e o controle da infecção com maior efi cácia. Esta pesquisa objetiva 
avaliar possíveis focos de transmissão da esquistossomose na grande Aracaju utilizando 
ferramentas de geoprocessamento e confecção de mapas com informações referentes às 
coleções de água identifi cadas, presença de moluscos, infecção dos mesmos que forneçam 
informações para planejamentos e ações efi cazes no controle da endemia. As coletas foram 
realizadas durante 1h,após as coletas as amostras foram lavadas e identifi cadas.Analises 
biométricas e de infecção foram feitas junto a identifi cação do tipo de cercaria.Um mapa 
de informações fora criado baseado nas áreas de infecção levando em consideração tam-
bém se a área é temporária ou permanente.A análise estatística levará em consideração 
não só a quantidade de moluscos e os tipos de cercarias mas também a pluviosidade em 
cada época de coleta. As analises parasitológicas mostraram 3 tipos diferentes de cerca-
rias: Xifídio,Stringea e Schistosoma, cada região mostra uma quantidade característica de 
cercarias de cada tipo.Os tamanhos variam e cada área têm uma média característica.
Todas as áreas de coleta apresentaram cercarias do tipo Schistosoma.Nas épocas chu-
vosas a quantidade de moluscos aumentou em todas as áreas. Conclui-se que cada área 
se diferencia na quantidade moluscos, de cercarias de cada tipo e na média biométrica.A 
pluviosidade aumenta a quantidade de moluscos nas áreas das coletas infl uenciando na 
quantidade de moluscos infectados.Todas as áreas apresentaram o trematódeo alvo do 
projeto o Schistosoma.

Palavras-Chave: Esquistossomose urbana, Biomphalaria glabrata
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE TRIATOMÍNEOS E 
AVALIAÇÃO DE POSITIVIDADE POR Trypanosoma cruzi 

EM ZONA RURAL DE SERGIPE

Thiago Bicudo Santana, Antônio Fernando Rodrigues Lima, Veronica de Lourdes Sierpe 
Jeraldo, Maxwell Souza Silveira1, Claudia Moura de Melo (Programa de Pós-Graduação em 
Saúde e Ambiente/UNIT e LDIP/ITP, claudiamouramelo@hotmail.com)

A tripanossomíase americana é uma zoonose causada pelo Trypanosoma cruzi, tendo 
como vetor os triatomíneos. O Estado de Sergipe possui condições propícias para multi-
plicação destes vetores, tais como moradia precária, baixo investimento em vigilância sa-
nitária/epidemiológica, crescente desequilíbrio ambiental e movimentos migratórios. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição das populações de triatomíneos 
em área endêmica da tripanossomíase americana em Sergipe, e sua relação com os tipos 
de moradias humanas. A área de estudo foi o município de Itabaianinha, que apresenta 
características predominantemente rurais. As coletas entomológicas foram realizadas por 
busca ativa, além da aplicação de desalojante químico, em ambiente intra e peridomiciliar, 
em períodos diurnos/noturnos, com esforço amostral de 1h/homem/casa. Nas residências 
onde foram encontrados triatomíneos, foram montados transectos com extensão de 50 m, 
onde foi efetuada a busca por triatomíneos. A maioria das residências analisadas era do 
tipo alvenaria ou madeira, com ou sem paredes rebocadas ou chapiscadas, contra piso ou 
piso, sem forro e teto de telhas de barro ou fi brocimento; no peridomicílio existiam currais, 
depósitos de entulho e freqüentemente galinheiros. Foram amostradas 23 residências, com 
esforço amostral de 23 horas de coleta. Em 17,4% das residências, observou-se a presen-
ça do vetor, apenas em áreas peridomiciliares. A coleta entomológica detectou apenas a 
presença de Panstrongylus megistus, sendo observados adultos (machos e fêmeas), nin-
fas e ovos. Os ovos coletados estavam viáveis, observando-se a eclosão de triatomíneos 
em laboratório. Nenhum dos triatomíneos coletados examinados estava infectado por T. 
cruzi, apesar de notifi cações anteriores por parte do Programa de Controle da Doença de 
Chagas municipal. Além dos fatores sócio-econômicos, as modifi cações paisagísticas sob 
ação antrópica podem estar interferindo no ciclo silvestre dos vetores, permitindo uma maior 
tendência a domiciliação dos triatomíneos, devido às condições favoráveis de colonização e 
disponibilidade de alimento. (PROBIC-UNIT e FAPITEC/SE)

Palavras-chaves: triatomínio, Trypanosoma cruzi, Sergipe
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 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DE 
RAÇÃO SUPLEMENTADA COM RESÍDUO AGRICOLA 

DESTINADA CAPRINOCULTURA. 

João Victor G. C. Neves (Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LDIP /ITP/ UNIT, victor-
coutinho@hotmail.com), Cláudia Moura de Melo (LDIP/      ITP e UNIT, claudiamourame-
lo@hotmail.com.br ) Camila Dantas de Carvalho (Curso – Mestrado em Saúde e Ambiente 
LDIP/ ITP/UNIT, biocamily@hotmail.com) 

A caprinocultura em Sergipe, concentra-se no semi-árido devido às condições climáticas 
favoráveis a este tipo de exploração animal. Dentre limitantes da produção e qualidade 
caprina regional, estão às parasitoses, responsáveis pela baixa rentabilidade e gasto extra 
com fármacos. O objetivo deste estudo é diminuir o índice de infecção parasitária caprina 
por meio de incorporação de ração suplementada com resíduos agrícolas com propriedades 
anti-helmínticas (semente de abóbora). Avaliação parasitária do efetivo caprino; Avaliação 
Parasitológica ambiental; Escolha dos animais e condução dos experimentos; Preparo de 
ração suplementada com sementes de abóbora para ser administrada aos caprinos, Avalia-
ção do índice de infecção parasitária de caprinos com dieta controle e com dieta suplemen-
tada com sementes de abóbora. O efetivo caprino objeto de estudo localiza-se na zona rural 
do Bairro Farolândia. Nas análises parasitológicas e ambientais foram observados ovos 
e larvas de helmintos Trichuris sp.e Haemonchus sp.em distintos estágios de desenvolvi-
mento. Até o momento as condições sanitárias do efetivo caprino analisado podem estar 
contribuindo para a manutenção do ciclo de helmintos como Trichuris sp. e Haemonchus 
sp.Visto o quantitativo de ovos e larvas verifi cados nas amostras analisadas principalmente 
no alojamento. Entretanto a continuação do projeto é relevante para a identifi cação destes 
gêneros em espécies de importância para a veterinária. (PROBIC – UNIT)

Palavras-chaves:caprino, ração, atividade anti-helmíntica
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 ATIVIDADE ATIMICROBIANA E ANTIOXIDANTE DO 
ÓLEO ESSENCIAL E EXTRATO ETANÓLICO DE 

Raphiodon echinus 

Américo Azevedo de Souza(Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LPNB/ITP/UNIT, (ame-
ricosouza_bio@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho (LPNB/ITP/UNIT, xavierfi lho@infonet.
com.br), Sheyla Alves Rodrigues (shelrodrigues@hotmail.com) 

O estudo das plantas medicinais baseia-se na busca de novas fontes de princípios ati-
vos, responsáveis por uma ou mais ações farmacológicas ou terapêuticas, possibilitando a 
utilização de modelos moleculares para o desenvolvimento de novos medicamentos para 
algumas patologias. Algumas espécies de plantas são constituídas de substâncias ativas, 
tais como fl avonóides e terpenos com potencial anti-oxidante,  sendo estes conhecidos 
como produto de síntese das plantas, estas substâncias têm  sido consideradas  como 
efetivas na ação antimicrobiana contra microrganismos patogênicos. A espécie Raphiodon 
echinus (Nees & Mart.) Shauer, encontra-se  distribuída na região Nordeste do Brasil, sen-
do encontrada com freqüência nos estados do Ceará e Paraíba, conhecida popularmente 
como bentônica, utilizada popularmente como medicamento natural no combate a uterite e 
tosse. No óleo essencial de R.echinus foram descritas várias substâncias presentes, prin-
cipalmente triterpenoides. Os compostos naturais, encontrados principalmente em plantas, 
são responsáveis pela ação anti-infl amatória e antimicrobina . O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a atividade antimicrobiana e antioxidante do óleo essencial e do extrato etanólico de 
Raphiodon echinus A planta foi coletada no bairro Aruana, na cidade de Aracaju, Estado de 
Sergipe, o óleo essencial extraído em aparelho destilador inoxidável para óleos essenciais, 
a atividade antimicrobiana foi realizada em poços por difusão em meio sólido utilizando a 
técnica de Pour Plate com os microrganismos Escherichia coli (CCT 0355); Candida albi-
cans (ATCC 76645); Staphylococcus aureus (ATCC 6538); Klebsiella pneumoniae (ATCC 
13883),Serratia marcescens (ATCC – 13880), Bacillus subtilis (ATCC – 6633) e Pseudomo-
nas aeruginosa (ATCC 1838), em cada poço utilizou-se 50μL de amostras na sequência: 
óleo essencial puro, óleo essencial a 250mg/mL em clorofórmio e extrato aquoso a 250mg/
mL e tetraciclina a 15mg/mL, como controle. Observou-se inibição em E. coli com halo de 
18mm e K. pneumoniae com 16mm para o óleo essencial puro e 14mm no óleo essencial 
a 250mg/mL, a tetraciclina formou halos maiores que 32mm para todos os microrganismos. 
O resultado obtido está relacionado a literatura, uma vez que foi relatado que a planta é 
utilizada popularmente na busca de remediar infl amações que causam incômodo ao trato 
respiratório, seguidas de tosse e acúmulo de secreção pulmonar. Conclui-se que o óleo 
essencial de R. echinus possui compostos ativos contra bactérias gram-negativas, sendo 
necessário novas investigações que descrevam a forma de ação dos compostos sobre os 
microrganismos. (PROBIC – UNIT)

Palavras-chaves: Raphiodon Echinus, óleo essencial, efeito biológico
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ESTUDO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE POR 
MICRORGANISMOS ISOLADOS DE KOMBUCHA. 

Camilla Figueiredo Chianca  (graduanda em Biomedicina – UNIT, millachianca@hotmail.
com), Igor Ives Santos Fraga (graduando em Biomedicina – UNIT, igor_ives@hotmail.com), 
Plácia Barreto Prata Góis (Professora Adjunta – UNIT, placia@uol.com.br), Sara Cuadros 
Orellana (UFPA, sara_cuadros@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho (LPNB/ITP e UNIT, xa-
vierfi lho@infonet.com.br)  

A Kombucha é uma bebida fermentada, conhecida popularmente como “chá de fungos” 
por ser uma simbiose de leveduras e bactérias produtoras de ácido acético que durante 
o processo fermentativo forma uma película celulósica na superfície do meio. A celulose 
vegetal e a bacteriana são quimicamente idênticas, porém a celulose vegetal é encontrada 
associada à hemicelulose e a lignina, e, a celulose bacteriana possui uma elevada pureza 
química, sendo esta, uma possível alternativa a tradicional fonte vegetal. Neste trabalho foi 
realizado o isolamento de microorganismos presentes na kombucha para determinação da 
capacidade de síntese celulose, pois o entendimento desse processo é importante para que 
haja um maior controle na síntese de celulose microbiana em escala industrial. A Kombucha 
foi semeada nos meios de cultivo RAE, YPM e agar nutriente para isolamento das bactérias 
e YPG e agar Sabouraud para isolamento das leveduras. Para a caracterização bioquími-
ca das bactérias gram-negativas isoladas foram utilizados os testes de catalase, oxidase, 
produção de indol, motilidade, fermentação da lactose e glicose, produção de gás sulfídri-
co, liquefação da gelatina, produção de pigmento marron no meio GYC, superoxidação do 
etanol a ácido acético, oxidação do acetato e do lactato, teste de assimilação do etanol e 
manitol e produção de gás. Para produção da película de celulose, todos os microrganismos 
isolados foram cultivados no meio RAE em condições estáticas e sob agitação. A película 
foi submetida à hidrólise enzimática com a enzima celulase e posteriormente foi feita a 
determinação da concentração de glicose utilizando o método da glicose oxidase. Foram 
isolados da Kombucha 16 microrganismos sendo 7 bactérias (4 bacilos gram-negativos e 
3 cocos gram-positivos) e 9 leveduras. Através dos testes bioquímicos realizados pode-se 
presumir que os 4 bacilos gram-negativos isolados da Kombucha pertencem a família Ace-
tobacteriaceae, sendo 3, Gluconacetobacter xylinus, organismo modelo em estudos sobre 
síntese de celulose. Estes 4 bacilos produziram película no cultivo estático e sob agitação. A 
presença da glicose após hidrólise com a enzima celulase sugere fortemente a presença de 
celulose na película produzida por estas bactérias. Os resultados obtidos demonstram que 
as bactérias do acido acético (BAA) como a G. xylinus contribui para a formação da película 
celulósica durante o processo fermentativo da kombucha e que as leveduras isoladamente 
não conseguem formar a película, elas podem interagir na formação desta, seja contribuin-
do indiretamente para sua síntese ou modifi cando suas características. (PROBIC – UNIT)

Palavras chaves: Kombucha, Celulose, Gluconacetobacter xylinus.
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RESPOSTA IMUNOLÓGICA EM CAMUNDONGOS 
INFECTADOS COM HERPES LABIAL TRATADOS COM 

EXTRATO DE RAIZ DE ECHINACEA PURPÚREA

Marcus Aurelius Novais Bancilon (Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LPNB/ITP/UNIT, 
(apollobp1manb@hotmail.com), Ana Paula Barreto Prata Silva(LPNB/ITP/UNIT,anapratta@
hotmail.com), Lauro Xavier Filho (xavierfi lho@infonet.com.br) 

Nos dias atuais a herpes ainda se faz um problema que afeta um numero grande de pesso-
as e causa a esses portadores do vírus uma série de incômodos que vão desde questões 
de saúde até questões estéticas, pois o aparecimento das lesões, que costumeiramente 
aparecem na região facial, se dá diante de uma situação de stress provocada ao hospedei-
ro. Os mecanismos do hospedeiro de latência e a reativação de Herpes Simplex Virus não 
são bem entendidos, mas são provavelmente múltiplos, envolvendo mediadores neurais, 
endócrinos e imunológicos. Aproximadamente 30 a 40 por cento dos pacientes que se ex-
puseram ao HSV desenvolverão infecções recorrentes. HSV recorrente pode ocorrer como 
herpes labial recorrente ou herpes intraoral recorrente. (Miller, C.S., Danaher, R.J., Jacob, 
R.J.,1998). Com os avanços acerca de estudos sobre medicamentos desenvolvidos a partir 
de metabólitos vegetais já se sabe dos progressos obtidos com a Echinacea purpurea e de 
sua atividade antiviral, de forma que extratos de planta de Echinacea purpurea Moench. de-
monstraram em bioensaios proteger contra herpes e infl uenza. O pó processado da planta 
foi obtido comercialmente através da empresa QUIMER: Ervas e especiarias, com a qual 
foram realizadas extrações com adição de etanol 95º ao pó e em seguida fi ltrado, depois 
com a obtenção da fi ltração o material foi levado ao rotaevaporador para a secagem e se-
paração do etanol e da graxa que é o material de interesse para a preparação do gel com 
a parte seca serão preparados os comprimidos utilizados no tratamento, para as testagens 
camundongos serão infectados com o HSV e em seguida serão ministrados os comprimi-
dos por meio de gavagem e o gel será aplicado diretamente nas lesões apresentadas após 
o tratamento os ratos serão observados durante 28 dias e em seguida serão sacrifi cados 
para a obtenção dos fl uidos e análises acerca da presença ou não do vírus. Até o presente 
momento já foram obtidos resultados satisfatórios quanto à infecção e a obtenção da graxa 
para a produção do medicamento, estão sendo realizadas também à reprodução dos ca-
mundongos BALB/c para a aplicabilidade do trabalho. Conclui-se então que se faz necessá-
rio mais estudos acerca do desenvolvimento sobre o estudo da ação da Echinacea purpúrea 
e sua efi cácia contra o HSV. (PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: Echinacea purpúrea, Herpes Simplex Vírus, tratamento.



36 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA INCLUSÃO DIGITAL 
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE”. 

Jamile Santana Teles (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP /UNIT, jamileteles18@hot-
mail.com), Carolina Castro Santos (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP UNIT, psical@
yahoo.com.br), Marlizete Maldonado Vargas (LPPS/ITP e UNIT, marlizete@uol.com.br), 
Cristiane Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ITP e UNIT, criscunhaoliva@yahoo.com.br), Fa-
biane Paula Fonseca (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP UNIT, fabiane_pink@yahoo.
com.br), Ronaldo Nunes Linhares (LPPS/ITP e UNIT, ronaldonl@uol.com.br)

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado a partir da compreensão 
da importância da educação e da comunicação social para a efetiva ação do conceito de 
saúde enquanto situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, que está atrelado 
às condições de vida dos sujeitos, grupos e populações. O agente comunitário de saúde 
atua como facilitador da saúde coletiva através de extensões das ações básicas aos nú-
cleos familiares. Esta pesquisa tem como objetivo a identifi cação de forças e fraquezas 
do programa de inclusão digital que se utiliza da educação à distância como método de 
disseminação de informação, comunicação e educação em saúde; analisar as opiniões e 
percepções dos participantes quanto aquisições de habilidades e competências adquiridas 
a partir da capacitação. Será feito um levantamento e análise de dados seguindo um design 
quali-quantitativo com 800 Agentes Comunitários de Saúde capacitados pelo programa de 
inclusão digital (amostra obtida pela fórmula de Barbeta). Para o levantamento e análise 
da percepção dos sujeitos desse estudo será utilizada a técnica de Grupo Focal (GF) para 
identifi car percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes acerca das contri-
buições da capacitação em inclusão digital para suas ações quotidianas. Propõe contribuir 
para a compreensão do conceito de promoção de saúde no âmbito da atenção primária em 
municípios das diversas regiões de saúde do Estado de Sergipe, incluídas num projeto-
modelo de educação à distancia para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). Articulado entre as Unidades de Estudos e Pesquisas em Saúde da Família e de 
Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde do Núcleo de Estudos em Saúde 
Pública da Universidade de Brasília e a Secretaria de Saúde de Sergipe, UNIT e Prefeituras 
Municipais em acordos fi rmado através mediação do coordenador Dr. Ronaldo Linhares, a 
pesquisa está sendo desenvolvida através da inclusão digital promovida pelo referido proje-
to. Com as considerações formuladas a partir dos dados, será possível indicar os impactos 
da ação estratégica de capacitação dos profi ssionais em questão, ao fazer o uso das múlti-
plas mídias tecnológicas que possibilitem a aquisição de habilidades e competências sobre 
diversas temáticas relacionados à atenção saúde da família. A partir do perfi l dos agentes e 
da análise do conhecimento resultante, podem-se oferecer às UBS, subsídios importantes 
para reestruturação de projetos de formação de agentes Comunitários de Saúde e outros 
profi ssionais incluídos nas Estratégias de Saúde da Família e de promoção da saúde no 
estado de Sergipe. (PROBIC-UNIT)

Palavras-chaves: Inclusão Digital, Agentes Comunitários de Saúde, Promoção de Saúde.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA DOR LOMBAR 
DECORRENTE DE HÉRNIA DE DISCO: ESTUDO DE CASO. 

Danilo Barbosa Morais (Graduando do curso de fi sioterapia da UNIT, danilo_bmorais@
yahoo.com.br), Vanessa Mendonça de Sá (Graduanda do curso de fi sioterapia da UNIT, 
vanessa_mds@yahoo.com.br) Sammir Melo (Graduando do curso de fi sioterapia da UNIT, 
sammirvm@yahoo.com.br), Walderi Monteiro da Silva Júnior (Fisioterapeuta e professor da 
UNIT, mestre em Engenharia Biomecânica, walderim@yahoo.com.br ).

A lombalgia é a dor que ocorre nas regiões lombares inferiores, lombossacrais ou sacroilía-
cas da coluna lombar. Ela pode ser acompanhada de dor que se irradia para uma ou ambas 
as nádegas ou para as pernas na distribuição do nervo ciático (dor ciática ou lombociatal-
gia). Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor lombar em alguma etapa de 
suas vidas, mas a maioria dos episódios não é incapacitante. O objetivo desse estudo é 
analisar o efeito da abordagem fi sioterapêutica na lombalgia decorrente da hérnia de disco. 
Esta pesquisa foi realizada entre o período de agosto a setembro de 2008 no Centro de 
Saúde e Educação da Universidade Tiradentes. No tratamento fi sioterapêutico foram rea-
lizadas liberação miofascial, T.E.N.S., Ondas Curtas, técnicas de alongamentos passivos 
e fortalecimento na bola suíça, Técnicas de Tração em geral, a qual melhor adaptada ao 
paciente, pompage, entre outras. Mobilização articular na região lombar para aumentar o 
espaço articular entre as vértebras. Após intervenção fi sioterapêutica, verifi cou-se retorno 
total dos movimentos de fl exão, extensão, inclinação lateral direita e esquerda da região 
lombar, com evolução signifi cativa na escala de dor e no questionário SF – 36 de qualidade 
de vida. Assim, esse estudo permitiu observar que o uso dos recursos fi sioterapêuticos 
proporcionou uma diferença entre os resultados da avaliação inicial e fi nal. Com isso, vimos 
que o tratamento abordado foi de suma importância para o retorno as AVD’s e principalmen-
te para a melhora em seu quadro funcional.

Palavras chaves: Lombalgia, Hérnia de Disco, Fisioterapia.
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ESTUDO DA TÉCNICA DE OSCILAÇÕES FORÇADAS 
NA MEDIDA DA MECÂNICA PULMONAR EM PACIENTES 

QUE FIZERAM USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA. 

Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia-UNIT,edenialimacosta@hotmail.com) e Walderi 
Monteiro da Silva Junior (Curso de Fisioterapia – UNIT, walderim@yahoo.com.br)

O repertório padrão de testes de função pulmonar utilizado na prática clínica de rotina usu-
almente inclui exames de espirometria combinados com pletismografi a ou diluição de hélio. 
No entanto, estes métodos demandam uma signifi cativa cooperação do paciente, incluindo 
a capacidade de compreender e realizar manobras respiratórias (espirometria) e a habili-
dade de realizar ensaios em ambientes claustrofóbicos (pletismografi a). Estes fatos ressal-
tam a importância do desenvolvimento de procedimentos e técnicas visando a otimizar a 
assistência respiratória. Neste sentido, nosso grupo vem desenvolvendo aprimoramentos 
técnicos e estudos experimentais empregando a Técnica de Oscilações Forçadas (TOF). 
Requerendo apenas cooperação passiva, sendo efetuada durante respiração espontânea e 
fornecendo novos parâmetros para análise, esta técnica apresenta características comple-
mentares às técnicas clássicas. O objetivo da pesquisa é analisar a mecânica ventilatória 
em pacientes após a alta da Unidade de Terapia Intensiva que fi zeram uso de ventilação 
mecânica, enfatizando a monitorização da resistência pulmonar através da Técnica de Os-
cilações Forçadas. A pesquisa foi realizada nas unidades de internamento (enfermarias) do 
Hospital de urgências Clínicas de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) localizado 
na cidade de Aracaju-SE, que conta com leitos. O período de realização da medida atra-
vés da TOF, foi de maio de 2008 a fevereiro de 2009. A pesquisa teve um N=30, sendo 15 
pacientes normais e 15 pacientes pós-ventilação mecânica.Todos os pacientes admitidos 
nas enfermarias do HUSE foram assistidos pela equipe da unidade, recebendo tratamento 
médico e fi sioterápico diários e regulares. As decisões e rotinas da equipe foram preserva-
das, sendo adicionado à pesquisa apenas os pacientes que receberam alta da UTI e que 
participaram do estudo de mecânica ventilatória. O procedimento da avaliação da mecânica 
ventilatória através da TOF seguiu um protocolo de: medição da pressão e fl uxo a faixa de 
freqüência de excitação variou de 4 a 30 HZ;o paciente foi posicionado no leito em decúbito 
dorsal com elevação em 45º e teve seu nariz ocluído por um clipe nasal e solicitou-se que o 
paciente contivesse as bochechas com as mãos;o pesquisador solicitou que o paciente res-
pirasse espontaneamente com seu ritmo normal, efetuando a medida através da TOF. Esse 
procedimento repetiu-se por cinco vezes, fazendo um total de cinco medidas, tendo cada 
medida duração em média de 17 segundos, obtendo a média dos valores de resistências, 
com resultado fi nal. Para análise dos dados foi realizada a comparação dos valores obtidos 
entre os dois grupos. Aparelho de TOF devidamente validado. A média de resistência pul-
monar em pacientes normais foi de 1,24 Rrs (cm H2O/l/s) e em pacientes pós ventilação 
mecânica 4,76 Rrs (cm H2O/l/s) Conclui-se que a resistência pulmonar em pacientes que 
fi zeram uso da ventilação mecânica é maior do que em pacientes que nunca fi zeram uso de 
prótese ventilatória. (PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: Função pulmonar, oscilações forçadas e resistência.
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A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA EM PESSOAS 
SUBMETIDAS À AMPUTAÇÃO DE MEMBROS 

INFERIORES E DA UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE NO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU’’. 

Sérgio Leite Barreto Santos Júnior (curso de Fisioterapia- UNIT, sergiobarreto_fi sio@hot-
mail.com); Jorge Alberto Vieira Júnior (curso de Fisioterapia- UNIT, jorge_tsg@hotmail.
com); Kyzze Correia Fontes (curso de Fisioterapia- UNIT, kyzzinha@hotmail.com); Raphael 
Oliveira Menezes Dias (curso de Fisioterapia- UNIT, raphaelodias@hotmail.com); Francisco 
Prado Reis-orientador (curso de Fisioterapia- UNIT, pradoreis@sergipenet.com.br)

Amputação pode ser defi nida como ressecção transversal da parte terminal do membro e 
classifi cada em menor e maior, utilizando a articulação do tornozelo como referência, sendo 
distal e proximal a esta respectivamente, signifi cando, a retirada geralmente cirúrgica, total 
ou parcial de um membro, o que pode levar ao desenvolvimento de complicações secun-
dárias como contraturas articulares, debilitação geral e um estado psicológico deprimido, 
necessitando dessa forma de um programa de reabilitação com atuação do fi sioterapeuta. 
O projeto teve como principio verifi car assistência à fi sioterapia por pacientes com ampu-
tação de membros inferiores e a utilização de próteses no município de Aracaju. Foram 
realizadas entrevistas nos domicílios desses indivíduos, através de um questionário no qual 
constaram variáveis clínicas como nível de amputação, etiologia da amputação, se faz uso 
ou não de prótese e se passaram por algum tipo de sessão fi sioterápica. Os 103 amputados 
entrevistados possuiam uma idade média de 63 anos, sendo 55% (57/103) do sexo mas-
culino. Foram amputações bilaterais 17% (18/103), totalizando 121 membros amputados 
em 103 pacientes; sendo que 40% (49/121) desses ocorreram em nível de coxa. A etiologia 
dessas amputações foi em 59% (61/103) dos casos em pessoas portadoras de diabetes 
mellitus com úlceras nos pés, seguidos de isquemia vascular, 21% (22/103) dos pacientes. 
Apenas 18% (19/103) dos pacientes foram submetidos a alguma sessão de fi sioterapia e 
13% (13/103) dos pacientes possuíam próteses de membros inferiores. Dos 13 pacientes 
que possuem uma prótese, apenas 62% (8/13) usam-na cotidianamente. Com a análise 
que foi realizada é possível traçar um diagnóstico a respeito da real situação quanto à as-
sistência fi sioterapêutica recebida pelos amputados e sua relação com a protetização. Ficou 
claro que a maioria dos amputados do município de Aracaju teve como etiologia principal a 
diabetes mellitus, apenas uma pequena parcela realizara alguma sessão de fi sioterapia e 
dentre esses, a minoria possuía prótese.

Palavras-chave: amputação, fi sioterapia, protetização
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE ESTRUTURA DENTAL APÓS 
REALIZAÇÃO DE PROFILAXIA DENTAL PROFISSIONAL. 

Maysa de Carvalho Vasconcelos (Acadêmica do curso de Odontologia – UNIT e PROBIC/
UNIT, maysa_odontologia@hotmail.com), Amanda Costa Tavares Menezes (Acadêmica do 
curso de Odontologia – UNIT e PROBIC/UNIT, mandeka_tavares@hotmail.com ), Fábio 
Martins (Professor do curso de Odontologia – UFS, drfabiomartins2@hotmail.com), Eleono-
ra de Oliveira Bandolin Martins (Professora do curso de Odontologia – UNIT, eleonoramar-
tins2@hotmail.com).

A correta higiene bucal é um recurso que os pacientes têm para o autocontrole do biofi lme, 
enquanto os profi ssionais de Odontologia têm ao seu alcance métodos profi láticos mais 
efi cazes. Até 1980,estes se limitavam à utilização de taças de borracha e/ou escovas com 
abrasivos em motor de baixa rotação,fi tas dentais com abrasivos e extratores ultra-sônicos 
e manuais. O aparecimento de um novo sistema para profi laxia,no início dos anos 80,que 
utiliza um spray formado por pó de bicarbonato de sódio em sistema água-ar,suscitou junto 
aos pesquisadores, questionamentos com relação aos métodos tradicionais existentes,tais 
como a taça de borracha e os pós abrasivos. A necessidade de se conhecerem os diversos 
efeitos desta técnica de profi laxia sobre os elementos dentais,materiais restauradores e 
efetividade na ação de limpeza, levando a comunidade científi ca ao desenvolvimento de 
muitos estudos para testar a efetividade e segurança no uso destes diferentes métodos ( 
GERBO et. al., 1993; GUTMANN et. al., 1993 e SAAD, 1992). A proposta desta pesquisa 
foi verifi car a quantidade de estrutura dental perdida durante o procedimento de profi laxia 
dental profi ssional após o uso de aparelho de jato de bicarbonato e da taça de borracha com 
pasta profi lática em caneta de baixa-rotação. Foram obtidos 30 incisivos bovinos hígidos 
extraídos. As coroas foram separadas das raízes e realizadas a identifi cação individual com 
numeração arábica.As amostras foram mapeadas,permitindo sempre a mesma localização 
de trabalho.A estufa a 37ºC por 5 horas foi o método escolhido para a secagem das amos-
tras antes de instrumentá-las em balança analítica. Os procedimentos de profi laxia foram 
realizados na superfície coronária e radicular dos dentes durante 10 segundos, em seguida 
lavados em água e ar comprimidos por mais 10 segundos.As amostras foram pesadas 
antes e após a instrumentação e divididas aleatoriamente em 6 grupos: grupo 1-instrumen-
tado com aparelho de jato de bicarbonato com a direção do jato perpendicular à superfície 
radicular; grupo 2-instrumentado com JB com inclinação de 45º em relação à superfície 
radicular; grupo 3-superfície radicular instrumentada com taça de borracha e pasta profi -
lática; grupo 4-instrumentado com JB perpendicular à superfície de esmalte dental; grupo 
5-instrumentado com JB e inclinação de 45º em relação à superfície de esmalte dental e o 
grupo 6- superfície do esmalte instrumentado com taça de borracha e pasta profi lática. O 
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jato de bicarbonato com angulação de 45º em relação à superfície dental promoveu a menor 
percentagem de perda de estrutura dental,tanto na superfície radicular como na superfície 
de esmalte;Em superfície radicular, o uso do jato de bicarbonato perpendicular à superfí-
cie que promoveu a maior perda de estrutura;Em superfície do esmalte, o uso da taça de 
borracha e pasta profi lática que promoveu a maior perda de estrutura. Todos os grupos de 
tratamento apresentaram perda de estrutura dental. (PROBIC-UNIT).                                                                 

Palavras chave: profi laxia dental, perda de massa, periodontia.
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS 
DELETÉRIOS EM ARACAJU–SE. 

Ofélia Oliveira Nascimento(Odontologia/UNIT, ofeliaejairo@uol.com.br); Suzane Rodrigues 
Jacinto Gonçalves (Odontologia/UNIT, suzaneodontopediatria@hotmail.com); Glauco Em-
manuel Menezes De Jesus; Cristiane Costa Da Cunha Liveira; Sandra Regina Barreto; Ele-
onora De Oliveira Bandolim Martins

O objetivo do presente trabalho foi determinar os hábitos bucais deletérios mais prevalentes 
em crianças de creches e escolas públicas do município de Aracaju-SE, buscando defi nir 
fatores causais à instalação dos mesmos. O estudo foi realizado aplicando um questionário 
aos responsáveis de 380 crianças com idade entre 5 e 203 meses de idade. Os resultados 
mostraram que onicofagia esteve presente em 58% das crianças, mamadeira em 70%, suc-
ção de chupeta em 46% e sucção digital em 38%. A pesquisa ainda revelou, através do teste 
t de Student para comparar presença e ausência de hábitos bucais deletérios relacionando 
com duração da amamentação que crianças amamentadas por um período maior de tempo 
tenderam a não apresentar hábito de usar a mamadeira, sucção de chupeta e de mordiscar 
chupeta (p<0,0001). Pôde ser concluído que os hábitos bucais deletérios mais prevalentes 
foram onicofagia, mamadeira, sucção de chupeta e sucção digital e que crianças com média 
de tempo maior de amamentação tenderam a não apresentar hábitos de sucção de mama-
deira, e de chupeta. (PROBIC-UNIT)

Palavras-chaves: sucção não nutritiva; perfi l epidemiológico; maloclusões
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ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE 
ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS LÍCITAS DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE. 

Leandro Rabelo N. Marins (Curso de odontologia - UNIT e LPPS/ITP e UNIT, lellrabelo@
hotmail.com), Cristiane Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ ITP e UNIT, criscunhaoliva@yahoo.
com.br), Marlizete Maldonado Vargas (LPPS/ ITP e UNIT, marlizte@uol.com.br), José Rei-
naldo Prata Sobrinho (LPPS/ ITP e UNIT, renaldoprata@bol.com.br),Válber Tenório de Gou-
veia (UNIT, tenório_penedo@hotmail.com).

O objetivo desse estudo foi analisar a condição de saúde bucal de adolescentes usuários 
de drogas lícitas no município de Aracaju. Foram sujeitos da pesquisa 387 adolescentes no 
intuito de assegurar a obtenção da amostra mínima calculada (n=245). A seleção da amos-
tra obedeceu ao critério de estratifi cação da população por bairros, com sorteio aleatório 
das escolas da rede pública e privada e dos alunos de 15 a a19 anos idade efetivamente 
matriculados no ensino médio e que estavam presentes na ocasião do levantamento, res-
peitando os critérios de inclusão e exclusão para seleção da amostra. Foi utilizada uma 
fi cha clínica adaptada pelas especifi cações da Organização Mundial da Saúde para levan-
tamento epidemiológico, com objetivo de reunir informações e achados clínicos bucais do 
adolescente. Foram aplicados individualmente e de forma anônima e voluntária, questioná-
rios estruturados de auto-preenchimento  em alunos que atendiam aos critérios de inclusão. 
Para avaliar o consumo de drogas será utilizado o modelo do Questionário ASSIST-OMS, 
sendo adaptado para atender as expectativas da pesquisa. Houve análise estatística des-
critiva com distribuição de freqüência da ocorrência da Cárie Dentária e Doença Periodontal 
por idade, sexo, tipo de escola, ser usuário de droga lícita ou não. Foi realizada análise 
bivariada da ocorrência dessas doenças e a variável ser usuário de droga lícita ou não e o 
tipo de droga e análise multivariada com adoção de um modelo que possa explicar a função 
das variáveis intervenientes sobre a variável dependente (ocorrência de doenças bucais). 
Os resultados apontaram que 63 % eram usuários de alguma substância psicoativa. Ao 
estratifi car-se a amostra por idade, observou-se que o uso de bebida alcoólica foi mais 
freqüente  no grupo de alunos de 19 anos, (32)  foi  15 anos, (29) e 18 anos (27) embora 
não tenha havido diferença signifi cativa (p=0, 342). Concluiu-se  que  os adolescentes de 
escolas públicas e particulares de Aracaju possuem 63% de prevalência de uso de alguma 
substância psicoativa entre bebidas alcoólicas, maconha, crack, derivados do tabaco. A 
bebida alcoólica é a protagonista em meio às drogas citadas, sendo a de consumo mais fre-
qüente e está diretamente relacionada à cárie dentária, a lesões encontradas na cavidade 
oral e alterações na articulação têmporo-mandibular. (PROBIC – UNIT)

Palavras chaves: Saúde bucal, levantamentos epidemiológicos, drogas.
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 ESTUDO DO PADRÃO DE CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO 
DENTÁRIA E SEUS FATORES INFLUENCIADORES 
EM CRIANÇAS DE ESCOLAS PARTICULARES DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE.  

Mayana Lula Andrade (may_odontologia@hotmail.com); Suzane Rodrigues Jacinto 
Gonçalves(suzaneodontopediatria@hotmail.com); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque 
Júnior; Cristiane Costa da Cunha Oliveira; Sandra Regina Barretto

Alterações na cronologia de irrupção têm sido observadas em crianças o que pode trazer 
consequências maléfi cas para a saúde bucal, uma vez que a irrupção precoce de uma uni-
dade dentária pode trazer problemas de implantação alveolar. Com o objetivo de mapear a 
cronologia e sequência de irrupção dentária, verifi cando se existe alteração em relação ao 
encontrado na literatura. Foram realizados exames clínicos para registro da cronologia de 
erupção de 370 crianças, de 03 a 10 anos, selecionadas aleatoriamente, em Aracaju-SE. 
Fatores infl uenciadores foram verifi cados através de preenchimento de questionário pelos 
responsáveis. Os resultados mostraram a seguinte seqüência e média em anos da crono-
logia de irrupção de cada unidade dentária: 31/41 (6,04 anos); 36/46 (6,13 anos); 16/26 
(6,58 anos); 11/21 (6,94 anos); 12/22 (7,29 anos); 32/42 (7,35 anos); 33/43 (9,14 anos); 
15/25 (9,24 anos); 34/44 (9,27 anos); 14/24 (9,33 anos); 35/45 (9,40 anos); 13/23 (9,51 
anos); 17/27 (9,62 anos); 37/47 (9,65 anos). Pôde ser verifi cado que, na amostra estudada, 
o padrão de sequência e cronologia de irrupção dentária em crianças da rede pública de 
Aracaju-SE difere do encontrado na literatura vigente. (PIBIC-UNIT)

Palavras-chaves: Desenvolvimento, crescimento facial e Sistema Estomatognático
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 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA INDIVÍDUOS 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL UTILIZANDO 
UM MANUAL EM BRAILE. 

Pedro Roberto Soares e Silva (Curso de Odontologia - LPPS/ITP e UNIT, pedrinhoprss@
hotmail.com ), Cristiane Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ ITP e UNIT, criscunhaoliva@
yahoo.com.br), Johndiel Guedes de Souza (Curso de Odontologia –LPPS/ITP e UNIT, john-
diel@hotmail.com ).   

O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação inicial da situação de saúde de indiví-
duos portadores de defi ciência visual do Centro de Apoio ao Portador de Defi ciência Visual 
de Sergipe (CAPS), etapa necessária para a investigação da efetividade de um projeto para 
indivíduos portadores de defi ciência visual com aplicação de um instrumento denominado: 
“Manual de educação e saúde bucal para defi cientes visuais”, escrito em braile, publicado 
pela Universidade Tiradentes. Foi realizado exame bucal em 32 indivíduos, atendendo às 
especifi cações da Organização Mundial da Saúde seguida da análise descritiva da situação 
de saúde bucal dos pesquisados. O índice de biofi lme dentário foi avaliado para os indivídu-
os dentados, através da contagem das superfícies coradas pelo índice PHP (Performance 
em higiene do paciente) resultando em uma média de 1,8747 tendo como desvio padrão 
1,0815 que corresponde à categoria regular de higiene dentária O gênero masculino en-
controu maior frequência dentro do nível de PHP considerado bom. A maioria dos sujeitos 
do gênero feminino apresentou um nível de PHP considerado regular. Os indivíduos com 
defi ciência visual total apresentaram uma melhor freqüência do índice de PHP considera-
do “bom”. Os com defi ciência parcial da visão apresentam uma maior freqüência do PHP 
considerado “regular”, seguido do “ruim”. As variáveis gênero e tipo de defi ciência visual 
encontraram forte correlação em relação a variável nível de higiene medida pelo índice 
PHP(p= 0,0000).

Palavras chaves: saúde pública, defi cientes visuais, biofi lme bacteriano
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA INDIVÍDUOS PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA VISUAL UTILIZANDO UM 
MANUAL EM BRAILE. 

Asafe Oliveira dos Santos (Curso de Odontologia - LPPS/ITP e UNIT, asafe-oliveira@hot-
mail.com), Cristiane Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ ITP e UNIT, criscunhaoliva@yahoo.
com.br), José Renaldo Prata Sobrinho (Curso de Odontologia –LPPS/ITP e UNIT, jrpsobri-
nho@hotmail.com).   

O objetivo desse estudo é investigar a efetividade de um projeto de educação e saúde para 
indivíduos portadores de defi ciência visual com aplicação de um instrumento denominado: 
“Manual de educação e saúde bucal para defi cientes visuais` escrito em braile. Esse ins-
trumento foi desenvolvido anteriormente dentro da própria Universidade Tiradentes. Tendo 
em vista a escassez de programas voltados para portadores de defi ciência visual no que 
tange ao cuidado odontológico, em um momento em que contamos com um instrumento 
construído com essa fi nalidade é que se pensou na avaliação desse instrumento, contex-
tualizado em uma instituição específi ca para esse público alvo: CAPS. Foram selecionados 
32 alunos com defi ciência visual total da instituição pesquisada. Os participantes foram  
aleatoriamente divididos em dois grupos divididos equitativamente, um com 16 alunos e o 
outro com 16 alunos: Grupo Controle (GC) e Grupo Teste (GT). Após calibração dos exa-
minadores ocorreu a avaliação da qualidade da escovação foi realizada através do exame 
bucal pelo índice PHP. O Grupo Controle (GC) recebeu instruções de higiene bucal no início 
da pesquisa,  mas não usou o Manual de saúde bucal em braile para a etapa de educação e 
saúde. Enquanto que, o Grupo Teste (GT), além do procedimento padrão aplicado ao Grupo 
Controle (GC), recebeu  sessões semanais de motivação utilizando um manual de saúde 
bucal para defi cientes visuais escrito em braile. O índice de biofi lme dentário foi avaliado 
para os indivíduos dentados, através da contagem das superfícies coradas pelo índice PHP 
(Performance em higiene do paciente) com média de 1,8747 e desvio padrão 1,0815 que 
corresponde à categoria regular de higiene dentária. PHP de acordo com o gênero percebe-
se que o gênero masculino encontrou maior frequência dentro do nível de PHP considerado 
bom. A maioria dos sujeitos do gênero feminino apresentou um nível de PHP considerado 
regular. Os indivíduos com defi ciência visual total apresentaram melhor freqüência do índice 
de PHP “bom”. Aqueles com defi ciência parcial da visão obtiveram maior freqüência do PHP 
“regular”, seguido do “ruim”. Foi realizado teste de Pearson e encontrada forte correlação 
entre as variáveis PHP e gênero e PHP e o tipo de Defi ciência visual (p= 0,0000). O índice 
de biofi lme dentário foi avaliado para os indivíduos dentados, através da contagem das 
superfícies coradas pelo índice PHP (Performance em higiene do paciente) resultando em 
uma média de 1,8747  que corresponde à categoria regular de higiene dentária. O índice de 
biofi lme dentário nos indivíduos dentados, através índice PHP foi enquadrado na categoria 
regular de higiene dentária. As variáveis gênero e tipo de defi ciência visual encontraram forte 
correlação em relação a variável nível de higiene medida pelo índice PH. (PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: saúde pública, defi cientes visuais, biofi lme bacteriano
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COMPORTAMENTO DE RISCO À FLUOROSE 
DENTÁRIA NA HIGIENE BUCAL INFANTIL E A 

INFLUÊNCIA DE FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS NA 
CIDADE DE ARACAJU-SE. 

Raissa de Figueiredo Cabral (Odontologia/UNIT, raycabral16@hotmail.com), Francisco 
Emanuel Nascimento Araújo (Odontologia/UNIT e LMBE/ITP, fenaraujo@hotmail.com), 
Sandra Regina Barretto (Odontologia/UNIT, suzaneodontopediatria@uol.com.br), Cristia-
ne Costa da Cunha Oliveira (Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente/UNIT e 
LPPS/ITP, criscunhaoliva@yahoo.com.br)

Desde os anos oitenta houve um declínio mundial da cárie, entretanto paralelamente um 
aumento da prevalência de fl uorose dentária na população exposta devido à fl uoretação 
das águas e ao uso do dentifrício fl uoretado. Atualmente a quase totalidade dos dentifrícios 
disponíveis comercialmente apresenta compostos fl uoretados, e o uso incentivado devido à 
capacidade comprovada de poder diminuir signifi cativamente a ocorrência de cárie dentária. 
O objetivo desse estudo foi averiguar a presença do comportamento de risco à Fluorose 
Dentária de pré-escolares de Aracaju-SE e a infl uência dos fatores sócio-econômicos e 
conhecimento dos pais sobre higiene bucal e Fluorose. Participaram 200 crianças entre 3 
e 6 anos, matriculados em escolas públicas e particulares, e seus responsáveis que foram 
observados durante a escovação dentária. Foram registrados a forma de colocação do den-
tifrício na escova, a ajuda da mãe à criança na hora da higiene bucal e o en corajamento 
da mãe para criança cuspir. Através da aplicação de um questionário semi-estruturado aos 
responsáveis, coletou-se dados sobre o conhecimento de saúde e higiene bucal, Fluorose 
e dados sócio-econômicos. Estatística descritiva com distribuição de freqüência e teste de 
correlação de Pearson foram realizados. Os resultados demonstraram que durante a es-
covação dentária, 81% (149) das mães colocavam a pasta no sentido longitudinal, 55,4% 
(102) ajudavam o fi lho durante a escovação, 24,5% (45) incentivavam a cuspir o dentifrício. 
Foi verifi cada correlação signifi cativa entre o número de pessoas no domicílio (p=0,025), o 
nível de escolaridade (p=0,000), atividade econômica atual (p=0,008), renda mensal da mãe 
ou responsável (p=0,002) e ter recebido orientação sobre como cuidar dos dentes (p=0,000) 
com o comportamento de risco à Fluorose. As crianças observadas desenvolvem compor-
tamento de risco á Fluorose durante a escovação dentária e que fatores sócio-econômicos 
possuem infl uência na determinação do mesmo.(PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: fl uorose, fatores sócio-econômicos, dentifrício fl uoretado
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ESTUDO DO PADRÃO DE MINERALIZAÇÃO DENTÁRIA 
EM ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. 

Marcelo Fernandes Santos Melo (Curso de Odontologia – UNIT e LPPS/ITP, marcelo-
fsm85@hotmail.com) Jose Renaldo Prata Sobrinho (Curso de Odontologia – UNIT e LPPS/
ITP, renaldoprata@bol.com.br), Maria de Fátima Batista de Melo (Curso de Odontologia 
– UNIT, mfbmelo@infonet.com.br), Luiz Guilherme Martins Maia (Curso de Odontologia 
– UNIT, orthomaia2003@yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Junior 
(Curso de Odontologia – UNIT e LAMBE/ITP, ricardo_luiz@unit.br), Sandra Regina Bar-
retto (Curso de Odontologia-UNIT, nanaestetica@hotmail.com), Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira (Curso de Odontologia – UNIT e LPPS/ITP criscunhaoliva@yahoo.com.br) Suzane 
Rodrigues Jacinto Gonçalves (Curso de Odontologia – UNIT e LPPS/ITP, suzaneodontope-
diatria@unit.br).

Alterações na cronologia de erupção têm sido observadas em crianças o que pode trazer 
conseqüências maléfi cas para a saúde bucal, uma vez que a erupção precoce de uma 
unidade dentária pode trazer problemas de implantação alveolar o que representa uma 
preocupação marcante na rotina Odontopediátria e Ortodôntica. Uma pesquisa prévia, de-
senvolvida com apoio PIBIC, foi determinada a cronologia de erupção de crianças da rede 
púbica do município de Aracaju-SE. Os resultados dessa pesquisa mostraram que nesse 
município está havendo erupção dentária precoce em relação ao preconizado na literatura. 
o objetivo do presente trabalho é estudar o padrão de mineralização dentária em crianças 
do município de Aracaju-SE, buscando estabelecer o mesmo, verifi cando se existe alte-
ração em relação ao encontrado na literatura, fornecendo mais dados para defi nição dos 
fatores que possam estar interferindo no processo de erupção precoce. serão selecionadas 
370 radiografi as panorâmicas de centros de um Centro de Radiografi a do município de 
Aracaju-SE, que serão avaliados quanto à mineralização dos dentes, considerando mine-
ralização da coroa e radicular.: Espera-se, com esse estudo, poder determinar o padrão de 
mineralização dentária em crianças do município de Aracaju-SE, verifi car se os mesmos 
estão se formando conforme preconizado pela literatura. Espera-se ainda obter dados que 
auxiliem a busca da solução da erupção precoce dentária, extremamente importante para 
otimizar a Clínica Odontológica Infantil. (PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: Desenvolvimento, crescimento facial, mineralização dentária.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM 
CÂNCER DE PÊNIS DO ARQUIVO DO MEMORIAL  DR. 

NESTOR PIVA NO PERÍODO DE 1996 a 2005.

Érick Vieira Souza (Curso de Biomedicina - UNIT e LDIP/ITP, erick_spears@hotmail.com), 
Fabiana Botelho de Miranda Onofre (LDIP/ITP e UNIT, fabiana.onofre@gmail.com), Cláudia 
Moura de Melo (LDIP/ ITP e UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com), Francisco Prado Reis 
(LBME/ ITP e UNIT, pradoreis@sergipenet.com.br), Alexandre Sherlley Casimiro Onofre 
(UFS, aonofre@uol.com.br) e Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Programa de 
Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, UNIT e LMBE/ITP).

Estudos epidemiológicos mostram alta incidência de carcinoma peniano em países subde-
senvolvidos, entre eles o Brasil, apresentando elevadas taxas de ocorrência nas regiões 
Norte e Nordeste. Esta doença acomete principalmente indivíduos de baixo nível sócio-
econômico-educativo, com maus hábitos de higiene, não circuncizados. Os principais fa-
tores de risco associados ao câncer de pênis são a presença de fi mose, o tabagismo, o 
número elevado de parceiros sexuais, o que aumenta a chance de infecção pelo HPV (Papi-
lomavírus Humano), sendo este considerado um agente causador da patologia. Realizou-se 
levantamento de dados acerca da incidência de carcinoma peniano no Estado de Sergi-
pe, nos laudos histopatológicos armazenados no Memorial Dr. Nestor Piva, no período de 
1996 a 2005. As variáveis analisadas em planilha no Microsoft Excel foram: tipo histológico 
mais afetado, localização anatômica das lesões e do material biopsiado, idade, profi ssão, 
raça, estado civil, distribuição temporal, local de origem dos pacientes. A análise dos da-
dos amostrais revelou elevado índice de câncer de pênis, do tipo Carcinoma Epidermóide, 
em Sergipe. Este acomete em maior escala homens casados (sexualmente mais ativos e 
mais expostos ao contágio pelo HPV), com média de idade de 54,57 anos e baixo nível 
de escolaridade, principalmente lavradores (27%) e operários de máquinas (5,40%). Não 
observou-se correlação entre a etnia dos pacientes e o carcinoma peniano. A maioria dos 
pacientes diagnosticados eram residentes nos territórios sergipanos da Grande Aracaju e 
Sul Sergipano, provavelmente devido a maior proximidade e acesso aos serviços de saúde 
na capital do Estado. A localização anatômica da lesão, sugestiva de câncer de pênis, mais 
comum na amostra estudada foi o pênis, sendo que o Hospital João Alves Filho se destaca 
como local da retirada de biópsia mais freqüente, com destaque ao período de 1996 a 1998, 
por ser um hospital público, estar localizado na capital do Estado e referência em oncologia. 
A diminuição na ocorrência de casos de câncer de pênis no período de 2003-2005 pode 
ser refl exo de atitudes e comportamentos de pacientes masculinos, tais como pacientes 
que tiveram a doença e não procuraram ajuda médica por vergonha, desconhecimento da 
gravidade da doença, falta de recursos ou por temer o tratamento. O delineamento do perfi l 
epidemiológico de pacientes diagnosticados com carcinoma peniano em Sergipe é relevan-
te, uma vez que podem direcionar medidas profi láticas mais efi cazes, a fi m de diminuir suas 
altas taxas de ocorrência, principalmente por ser um tipo de carcinoma altamente evitável. 
(PROBIC-UNIT)

Palavras chaves: Câncer de pênis; pacientes; Papilomavírus Humano (HPV).
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PERFIL DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM OCUPAÇÕES 
NÃO REGULARIZADAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU. 

Thaís Barreto Lopes (Curso de Psicologia – UNIT e  LPPS/ITP/UNIT, thaisblopes@hotmail.
com), Gabriela Argolo Mineiro dos Santos (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP/UNIT, 
gabiargolo@hotmail.com), Igor Soares Vieira (Curso de psicologia – UNIT e LPPS/ITP/UNIT, 
igosv@hotmail.com), Marlizete Maldonado Vargas (Docente do Curso de Psicologia – UNIT e 
LPPS/ITP, marlizete@uol.com.br)

Constituída nas relações de parentesco, a família inclui-se entre as instituições sociais bá-
sicas que são cultural e historicamente determinadas. Constitui-se em elemento-chave não 
apenas para a sobrevivência dos indivíduos, mas também para a proteção e a socialização 
de seus membros. Nas famílias de baixa renda, o ciclo familiar costuma se desenvolver em 
suas diferentes fases simultaneamente e propiciando o surgimento de uma série de crises 
vitais.  Em tais famílias as crises situacionais acumuladas com as vitais podem transpare-
cer que são desorganizadas e disfuncionais.  Entretanto, a rede familiar mais ampla pode 
possibilitar um intercâmbio de recursos e serviços, permutando posses e cuidados com a 
prole que podem ser vistas como estratégias adaptativas às condições de pobreza. Para 
compreender seus padrões relacionais grupais e interações com o ambiente e as caracte-
rísticas dessas famílias, esta pesquisa tem se como objetivo, analisar a estrutura familiar, 
identifi car valores e crenças mantidos através de gerações, características da prole, bem 
como os papéis exercidos por outros membros. Trata-se de levantamento tipo survey, com 
análise descritiva de natureza quanti e qualitativa para caracterização de duas ocupações 
não regularizadas localizadas na zona norte e zona sul do município de Aracaju. Os da-
dos parciais revelam que a maioria dos casais vivem em união estável não formalizada 
(45,8%); são provenientes de outros estados, como Alagoas e Bahia; recebem algum tipo 
de benefício social, como bolsa família (54,2%). Apesar das precárias condições de mora-
dia, possuem eletrodomésticos movidos a energia clandestina. O Serviço Único de Saúde 
é freqüentemente utilizado por essas famílias (87,5%). Entre os valores importantes para 
elas, estão o amor entre o casal e fi lhos (47,62%) e a valorização do estudo (21,43%) de-
monstrado na referência de participação das reuniões, atividades e festas promovidas pela 
escola dos fi lhos (84,6%). O conhecimento das estruturas e valores das famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade social pode fundamentar o trabalho preventivo com grupos 
familiares que, vivendo em ambiente de risco, apresentam estruturas e valores diversos. 
Está proporcionando uma experiência rica aos alunos pesquisadores pela diversidade de 
contexto que estão vivenciando com o trabalho de campo. (PROBIC – UNIT)

Palavras Chaves: Família, baixa renda, sistema familiar
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FAMÍLIAS MÉDIAS ARACAJUANAS: CARACTERÍSTICAS 
PREVALENTES AO LONGO DO CICLO VITAL. 

Missilene Menezes Mota (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP/UNIT, missi_aju@hotmail.
com), Lorena Batista Lima (Curso de Psicologia – UNIT, lorys.lima@hotmail.com), Igor Soares 
Viera (Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP/UNIT, igosv@hotmail.com), Marlizete Maldonado 
Vargas (Docente do Curso de Psicologia – UNIT e LPPS/ITP, marlizete@uol.com.br)

As transformações sociais ocorridas nos últimos dois séculos tiveram implicações diretas, 
principalmente com a saída da mulher para o mercado de trabalho, na educação dos fi lhos 
e no enfraquecimento dos laços de parentesco. Além dessas mudanças, o sistema familiar 
moderno sofre contínuas modifi cações, tanto estruturais como funcionais, ao longo do pro-
cesso de desenvolvimento. Segundo alguns autores, o ciclo vital familiar passa por quatro 
fases: aquisição, adolescente, madura e última. Teve-se por objetivo levantar as principais 
características de famílias aracajuanas de classe média nas quatro fases do ciclo vital e 
compreender seus padrões relacionais e situar o perfi l destas famílias num contexto mais 
amplo suas peculiaridades quanto aos seus valores. Aplicou-se o formulário validado por 
Ceverny e Berthoud em duzentas famílias acessadas pelo método Bola de Neve, sendo 
cinqüenta famílias para cada fase do ciclo vital. Para a organização e tratamento estatísti-
co dos dados foi utilizado o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Os dados 
obtidos revelam que a grande parte das famílias em todas as fases vive a primeira união 
(75%) e possuem casa própria (86%). Em sua maioria declaram ter uma situação fi nanceira 
sufi ciente para viver (32%) ou  manter o estilo de vida desejado (26%). Para uma gran-
de parte das famílias entrevistadas a renda é mantida pelo marido e complementada pela 
mulher (33%). Em relação às metas estão bastante diversifi cadas. Na fase de aquisição 
se destaca a construção do patrimônio familiar (30%) ; nas fases adolescente e madura 
destacam-se, promover o estudo e a profi ssionalização dos fi lhos (43%) e na fase última, 
fazer um balanço da vida (23%). Como aspecto considerado mais importante na relação do 
casal destaca-se o diálogo constante, principalmente na fase de aquisição (27%). Várias 
outras características foram levantadas e discutidas na pesquisa e comparadas com ou-
tras capitais, demonstrando que a diversidade refl ete a heterogeneidade cultural do país. 
Considera-se que o conhecimento do perfi l das famílias médias aracajuanas, fundadas no 
casamento tradicional, oferece suporte para futuras intervenções direcionadas à qualidade 
de vida  e incentiva a continuidade de estudos que fundamentem o trabalho preventivo, de 
acordo com as características gerais de diferentes grupos familiares. (PROBIC/UNIT)

Palavras chaves: Desenvolvimento, família, ciclo vital.
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ALTERIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRESENTE 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E/OU NA FORMAÇÃO, 

PRÁTICA PEDAGÓGICA E REPRESENTAÇÕES DOS 
PROFESSORES(AS)? 

Gilnara Guedes dos Santos (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – UNIT e NPED, 
naraguedes.biologia@yahoo.com.br) e Ada Augusta Celestino Bezerra (NPED e UNIT, 
ada_augusta@unit.br).

Representações e práticas docentes na educação do campo e uma política municipal de 
educação desenvolvida em Poço Redondo (1998 a 2004), município do semi-árido sergi-
pano, nordeste brasileiro, constituem o objeto de estudo da investigação. A pesquisa visa 
identifi car nas políticas públicas e/ou na formação, prática pedagógica e representações 
dos professores e professoras, a presença ou a ausência da alteridade como condição para 
superação da dicotomia cidade/campo e garantia da educação como direito humano e do 
desenvolvimento científi co, tecnológico e social do estado/região/país em favor do sujeito 
de direitos. A hipótese afi rma que a “classe multisseriada” enseja o tratamento das diferen-
ças para a construção da igualdade em sala de aula, o que implica a ética da alteridade. A 
abordagem metodológica confi gura-se como pesquisa qualitativa contemplando o estudo 
de caso e a biografi zação, fundada na experiência e nos modos de narração na formação de 
professores, conforme Souza (2008), Josso (2008) e Passeggi (2008). Teoricamente apóia-
se em Oliveira (1988; 2006), Heller (2000; 2002), Bourdieu (2001) e Lévinas (1988; 1997). 
A pesquisa tem permitido identifi car na política pública estudada na área da educação do 
campo e, especialmente, nas práticas e representações dos professores e professoras das 
escolas do campo, sinais da alteridade no seu âmbito embora sem eco nas demais instân-
cias. Não foram constatados ainda elos sólidos entre a política de educação que serviu de 
objeto de investigação e o processo de reestruturação produtiva local e regional, sendo 
clara a insufi ciente sistematização da experiência de política educacional alternativa bem 
como ausente esteve o processo de planejamento estratégico no âmbito municipal/ regio-
nal/estadual que pudesse nortear e testemunhar o esforço desenvolvido no período de 1996 
a 2004 em um dos municípios do semi-árido sergipano. Preliminarmente aponta-se para a 
necessidade de uma rede escolar própria e de políticas de distribuição de riqueza e reco-
nhecimento para o campo, respeitada a dialética nacional/local, todo/diversidade, reforma 
agrária/redistribuição da terra, com fundamento na igualdade. (PROBIC - UNIT)

Palavras-chave: Alteridade; educação do campo; políticas públicas.
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A CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DO SER 
PROFESSOR DE GRADUAÇÃO EM ARACAJU. 

Angélica Piovesan (Curso de Psicologia – UNIT, NPED-PROBIC, angelicapiovesan@hot-
mail.com);  Andreia Souza de Lemos Chagas (Curso de Psicologia – UNIT, NPED, deia-
obede@yahoo.com.br) Camila Souza Pinto Marinho (Curso de Psicologia – UNIT, NPED 
(camila_2903@hotmail.com)

O estudo tem como objetivo identifi car e analisar a construção e a representação do Ser 
professor a partir de signifi cados e conceitos construídos histórica e culturalmente por meio 
de entrevistas de histórias de vida e da atividade de fotografar. Para essa pesquisa parti-
mos de duas suposições: a atividade do ser professor é transformadora do pensamento, 
portanto construtora do sujeito; e a construção do ser professor contribui para o desen-
volvimento humano como mediador de conceitos e signifi cados circulantes na cultura, na 
relação com o grupo e com os contextos sociais. Temos como objetivos compreender os 
signifi cados presentes na história de vida que contribuem para a construção do pensamento 
do ser professor e Identifi car signifi cados circulantes na cultura, na relação com o grupo e 
com os contextos sociais. Estamos utilizando a metodologia qualitativa para a construção 
dos dados. Participam da pesquisa sete (7) professores de graduação, da Universidade 
Tiradentes e da Universidade Federal de Sergipe. O estudo encontra-se em fase de desen-
volvimento, porém nas entrevistas é possível perceber algumas representações; a primeira 
está associada ao autoritarismo no sentido de controle de comportamento, a segunda é que 
professor é detentor de conhecimentos, terceiro é que ensinar é uma vocação, portanto 
como na entrevista está associada a religião podemos associar essa vocação à um dom 
dado por Deus, que é outra representação que permeia o imaginário social sobre a fi gura 
do professor. A sala de aula é um lugar de realizações e de felicidade, ou seja, o exercício 
da profi ssão contribui com a construção do sujeito, o sujeito constrói a representação do 
professor e nessa relação constrói a si mesmo. Foi possível perceber alguns signifi cados 
que estão vinculados à atividade do professor de graduação. Associados a esses signifi ca-
dos estão sentimentos, afetividades e lembranças que constroem a representação do que é 
ser professor de graduação e conseqüentemente o sujeito professor, percebe-se ainda, que 
essa construção acontece a partir de conceitos históricos e sociais que estão associados a 
sua história de vida. (PROBIC–UNIT)

Palavras-chave: pensamento, subjetividade, formação
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PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES CIVILIZATÓRIAS 
E EDUCACIONAIS: A CORRESPONDÊNCIA RELIGIOSA 

E AS REDES DE SOCIABILIDADE ENTRE BRASIL E 
ESTADOS UNIDOS. 

Ellen de Souza Bonfi m (Curso de Matemática/PPED/GPHPE/UNIT/PROBIC -  ellen_
bonfi m@hotmail.com); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (PPED/GPHPE/
UNIT -  ester.fraga@uol.com.br) 

Sendo parte do projeto “Imprensa Protestante nos Oitocentos”, este trabalho visa compreen-
der a presença norte-americana na cultura brasileira através de grupos protestantes, nesse 
caso o presbiteriano. Para isso, foram realizadas traduções de cartas, minutas e relatórios 
produzidos, a maioria, no ano de 1876, manuscrita em inglês, que compõem o rolo 139. A 
verifi cação do conteúdo permitiu compreender o projeto civilizador e educacional proposto 
pelo grupo religioso presbiteriano que atuou no Brasil durante mais de cem anos, de que 
maneira esses intelectuais protestantes serviram de referência a um modelo religioso e 
educacional difundido no país, de como se deu a inserção do protestantismo no Brasil e seu 
papel na Educação brasileira. Trata-se de homens e mulheres vinculados à Missão Brasil 
e das representações construídas nos documentos que produziram para a Junta de Nova 
Iorque. Nessas cartas, os missionários relatam suas atividades e impressões sobre o Brasil, 
a relação entre a religião e o Estado, o sistema de escola pública brasileiras, implantação 
de escolas, Seminários, igrejas, livrarias, a instalação e transferência dos missionários, pla-
nos para construção de prédios, de novas campanhas evangelísticas, necessidades de 
professores, discussões sobre a co-educação, o estudo da língua portuguesa por parte 
dos missionários norte-americanos, a implantação de kindergartens, as difi culdades dos 
trabalhos educacional e religioso nos Estados brasileiros, a escravidão. As missões protes-
tantes eram associações voluntárias funcionando desde o século XIX como instrumentos de 
intervenção internacional na área religiosa, que tinham como objetivo manter a propaganda 
evangélica no país e no estrangeiro, onde no Brasil a que primeiro se instalou foi a missão 
presbiteriana. Sendo assim, entre 1871 a 1971, a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 
Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, sediada em Nova Iorque, enviou dezenas de 
missionários e missionárias para o Brasil. A Igreja Presbiteriana do Norte dos estados Uni-
dos agiu não somente no cenário religioso brasileiro, mas, principalmente, instalando uma 
rede de escolas no país. O projeto civilizador presbiteriano para o Brasil possuía três eixos 
de ação: religião, educação e saúde. A análise da documentação foi decisiva na decifração 
das representações, discussões, soluções de problemas e dos avanços e recuos das ações 
dos missionários presbiterianos norte-americanos na área sob sua jurisdição no Brasil. O 
estudo do campo religioso permitiu apreender aspectos relativos a instituições, práticas e 
saberes entre os missionários presbiterianos norte-americanos e os brasileiros através de 
práticas religiosas, educacionais e sociais.(PROBIC-UNIT).

Palavras-chave: Cartas, Educação Presbiteriana, Representações.
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LIVROS E LEITORES: A BIBLIOTECA DE JÚLIO 
ANDRADE FERREIRA. 

Nicole Bertinatti (Curso de Pedagogia – UNIT/GPHPE/NPED/PROBIC -  nicolebertinatti@
yahoo.com.br); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (NPED/GPHPE/UNIT, es-
ter.fraga@uol.com.br) 

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar a biblioteca de Júlio Andrade Ferreira a partir 
dos 571 títulos catalogados pelo mesmo, os quais formavam sua biblioteca particular e 
posteriormente, o Arquivo Histórico Presbiteriano de São Paulo. Além disso, pretendemos 
classifi car e analisar os tipos de impressos que foram sendo catalogados no software Micro-
soft Acess, em livros, livretos, folhetos, opúsculos, jornais e revistas, verifi cando o período 
temporal, autores, temas, tipografi as e locais de publicação. A pesquisa também procurou 
compreender o papel de Júlio Andrade Ferreira como líder intelectual de um grupo social 
protestante que, durante sua vida colecionou diferentes tipos de impressos protestantes. No 
decorrer da pesquisa foram realizados fi chamentos, leituras e discussões sobre a bibliogra-
fi a pertinente ao projeto. A partir dos 571 títulos, foram construídas duas tabelas no software 
Microsoft Acess intituladas Referências Bibliográfi cas e Tipos de Impressos. A primeira foi 
alimentada com as informações de publicação dos títulos, contendo o nome do autor, tí-
tulo e subtítulo da obra, edição, cidade e nome da editora, ano de publicação, tradutor e 
observações sobre os títulos, caso fosse necessário. Já a segunda tabela, com os tipos de 
impressos: livros, livretos, opúsculos, folhetos, revistas, mapas, relatórios, jornais, hinários 
e panfl etos. Após a criação destas duas tabelas foram produzidas seis listas específi cas, 
as quais contêm informações cruzadas das tabelas citadas anteriormente. Todos os dados 
foram analisados e constatamos que os países que mais se destacaram em termos de pu-
blicações de impressos protestantes foram: o Brasil em primeiro lugar com 28 cidades, os 
Estados Unidos com 19 cidades e Itália com 8 cidades. Os demais países mantiveram duas 
cidades distintas de publicação. No decorrer da análise averiguamos também que os títulos 
catalogados foram publicados no período de 1857 a 1955, com os respectivos títulos “The 
fl ower parable” (sem autor) e “Energia Anatômica para o Brasil” (SALLES, Dagoberto). Júlio 
Andrade Ferreira buscava um crescimento pessoal, profi ssional e intelectual, uma vez que 
era um líder de um grupo social protestante e conseqüentemente necessitava compreender 
o que acontecia e de que maneira, para então poder atuar e contribuir para a inserção do 
protestantismo no Brasil. Este trabalho compreende também a importância das leituras na 
formação moral e intelectual de Júlio Andrade Ferreira não só como um referente de um 
grupo social protestante, mas também como indivíduo. (PROBIC–UNIT)

Palavras-chave: Impressos Protestantes, Brasil, Júlio Andrade Ferreira.  
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EDUCAÇÃO, IGREJA E IMPRENSA: NOTAS SOBRE 
AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO VEICULADAS NO 

JORNAL “A CRUZADA” – 1918 a 1969.  

Rozendo de Aragão Sá (Comunicação Social-Jornalismo Unit/Probic, rozendoaragaosa@
hotmail.com); Ronaldo Nunes Linhares (NPED/Probic/Unit, ronado_linhares@unit.br) 

A imprensa, desde sua origem até os nossos dias, tem contribuído para a formação da 
sociedade. Ela é responsável pela busca, produção e distribuição da notícia nos mais varia-
dos campos (política, economia, sociedade, cultura, educação, entre outras). Em Sergipe, 
o levantamento da historiografi a sobre a imprensa, apresenta poucos estudos publicados, 
a exemplo de Acrísio Torres de Araújo (1993), Sebrão Sobrinho (1947) Armindo Guaraná 
(1913) e dos estudos acadêmicos como monografi as e dissertações sobre os impressos e 
sua relação com a educação. Criado pela Diocese de Aracaju em 1918, o jornal “A Cruzada” 
foi um dos mais importantes e duradouros periódicos do Estado na primeira metade do 
século XX. Sua historia divide-se em duas fases: a primeira, entre 1918 a 1926 a segunda, 
de 1935 a 1969. Um dos processos para a execução do projeto de pesquisa foi a leitura de 
todas as edições disponíveis em versão digital do Jornal A Cruzada. Foi analisado todo o 
jornal, desde a estrutura gráfi ca a enumeração de termos relativos a educação. A fi m de au-
xiliar a análise, foi utilizado fi chário elaborado pela Rede Alcar, facilitando a pesquisa sobre 
a estruturação do jornal em si. Também foram feitas leituras de obras relativas a imprensa 
sergipana citadas anteriormente. O jornal tinha uma grande preocupação com o assunto so-
bre educação nas duas fases. Enquanto a primeira ele é bastante catequizador, na segunda 
fase ele ainda mantém alguns pontos religiosos, mas já apresenta uma educação mais am-
pla e mais próxima da realidade, principalmente nos relatos dos anos 60. Os temas que tem 
grande repercussão no Jornal passam dela difusão da importância dos colégios, ginásios e 
educandários para a sociedade, o surgimento do Movimento de Educação de Base (MEB), 
Criação da Universidade Federal de Sergipe, entre outros pontos importantes. Podemos 
perceber que a temática da educação tinha grande importância no A Cruzada. Entretanto 
o primeiro e primordial método de se educar o homem era através da difusão religiosa, ou 
seja, uma educação sem embasamento na religiosidade não era bem visto pelo jornal. A 
Igreja Católica se utilizada se seus estabelecimentos de ensino para difundir os ideais da fé. 
O jornal se modifi ca, passando de um semanário de cunho estritamente religioso para um 
impresso que tem notícias de diversos assuntos, mesmo ainda possuindo uma orientação 
da Igreja. Este projeto foi desenvolvido com o apoio do Programa PROBIC da Universidade 
Tiradentes entre 2008/09 com o objetivo de analisar conceitos sobre educação, publicados 
nas notas, notícias, artigos, editoriais, propagandas e outros publicados neste periódico e 
descrever sua estrutura técnica além da organização e das estratégias de distribuição, das 
fontes de fi nanciamento, entre outros, do referido jornal.

Palavras-chave: Igreja, Imprensa, Educação.
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GÊNERO E PODER NA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: 
UM ESTUDO PÓS-ESTRUTURALISTA. 

Simone Tavares Lessa Fonseca (Curso de Psicologia – UNIT/PROBIC/UNIT, simone-
tlf@hotmail.com), Dinamara Garcia Feldens (Curso de História/NPED/PROBIC/ UNIT, 
dfeldens@hotmail.com) 

O projeto “Gênero e poder na escola contemporânea: um estudo pós-estruturalista”, busca 
compreender como têm funcionado o discurso de gênero e suas materialidades de poder 
em sala de aula e em diferentes lugares escolares. Procura compreender a escola inserida 
num novo tempo e espaço social, assim como seu ordenamento institucional ainda ligado 
aos conceitos e concepções da Modernidade. Este processo de produção de diferenças e 
de rupturas rearticula sentidos e conceitos que envolvem a educação e as subjetividades 
contemporâneas, e, nesse sentido, é que se torna necessário o estudo e a incorporação 
destes acontecimentos nas pesquisas da área educacional. Para o desenvolvimento do pro-
jeto tornou-se necessário inicialmente um extenso levantamento bibliográfi co, com traba-
lhos anteriormente realizados sobre o tema a ser pesquisado. Foram realizadas entrevistas 
etnográfi cas que tornaram-se mais indicadas para a coleta de dados empíricos, por consistir 
em uma entrevista aberta, deixando o entrevistado mais a vontade e livre para expressar 
as suas histórias. Com a realização da entrevista etnográfi ca com a travesti J.T foi possível 
estarmos ampliando nosso conhecimento quanto ao gênero e as relações de poder durante 
o período escolar. Assim como compreendermos as primeiras identifi cações pessoais com 
o gênero, acompanhada de angústia, suas mudanças físicas, as difi culdades enfrentadas e 
seu processo familiar e escolar durante essa identifi cação com o gênero não corresponden-
te com seu corpo biológico. A sociedade globalizada caracteriza-se pela universalização de 
valores e sentidos por um lado, e por outro, por uma crescente tribalização de signos e mo-
dos de vida. Trata-se da construção de uma subjetividade global e tribalizada acontecendo 
juntas, num processo que estrutura o sujeito da contemporaneidade. Esta pesquisa preten-
de tornar visível, dentro deste processo, as construções específi cas no que diz respeito ao 
gênero. Utiliza o conceito de gênero no paradigma dos estudos pós-estruturalistas e pensa 
este signifi cado acontecendo nas relações discursivas de poder. Tais temas tornam-se cada 
vez mais atuais e próximos a nós, porém muito ainda é necessário ser pesquisado, divulga-
do, tornado vivo, falante, participante, tocante.

Palavras-chave: Gênero, poder, escola.
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AMBIENTE E VIOLÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE ARACAJU (2008). 

Samara Santos Ferraz (Curso de Geografi a – UNIT-PROBIC e LPPS/ITP/UNIT, sama-
ra852@gmail.com);  Vania Fonseca (LPPS/ITP/UNIT, vania@infonet.com.br),

A região metropolitana de Aracaju vem sofrendo com o aumento da violência, mas são 
poucos os estudos sobre fatores relacionados.  Neste trabalho, foram analisados os fatores 
relacionados à ocorrência da violência na região metropolitana de Aracaju no ano de 2008. 
Os dados foram levantados através de formulários específi cos para cada uma das fontes. 
As informações foram checadas e complementadas mediante novos levantamentos. Foi 
utilizada estatística descritiva para a análise dos dados. Os dados mostram grande volume 
de homicídios para a Barra dos Coqueiros. O estudo da ocorrência de homicídios por dia 
da semana mostrou concentração para o domingo com 22,9%. A análise dos bairros de 
Aracaju, aponta maior número de ocorrências nas ocupações desordenadas. Outro aspecto 
estudado, roubo de veículos, mostrou concentração na região central de Aracaju. Existem 
algumas peculiaridades do ambiente urbano que podem infl uenciar na ocorrência de vio-
lência. Todavia é necessária uma análise mais detalhada das condições sócio-ambientais 
dessa região constituindo em ferramenta para o planejamento urbano.  (PROBIC-UNIT)

Palavras-chave: Ambiente, Violência, Sociedade. 
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VIOLÊNCIA NA ESTÂNCIA OITOCENTISTA (1850-1900): 
INJÚRIAS IMPRESSAS E VERBAIS. 

Wesley Alexandro Diniz Alvez (Curso de História - UNIT, wesley_dinizjcrs@hotmail.com); 
Jessyca Cristina Reis Santos (UNIT, historiadora_jessy@hotmail.com.br)

O presente artigo tem como objetivo analisar e entender a violência impressa e verbal na 
Estância Oitocentista (1850-1900), buscando demonstrar os fatores que levaram a uma 
interpretação das condutas sociais, estabelecendo assim o modo corretos e incorreto de 
agir mediante situações diversas.  As leis penais estabelecidas é um exemplo dessa manei-
ra, pois vão se modifi cando com as necessidades que surgem, tentando enquadrar todos 
nessa evolução. Punindo de diversas formas, sejam com o desprezo público, difamação 
ou até mesmo a prisão, os que não se adaptarem e também os que não aceitarem essas 
mudanças. O método aplicado foi à utilização de fontes primárias, extraída no Arquivo Geral 
do Judiciário, que são os processos de injúrias impressas e verbais. A sociedade estabelece 
suas normas, deixando explicito o comportamento a ser seguido, um meio para o qual é 
usado para estabelecer uma ordem e sempre de acordo com a cultura local. Sendo que um 
determinado ato que é considerado violento a uma determinada cultura pode não ser para 
outra, porém para os estancianos oitocentistas a injúria é crime, pois está difamando sua 
boa postura perante a sociedade. As vítimas em sua maioria eram homens, no total de nove, 
fi cando as mulheres em segundo lugar com sete ocorrências, sendo que a moral púbica foi 
ofendida em uma ocorrência. Os ofensores na maioria foram homens, constando o número 
de doze e as mulheres novamente fi caram em segundo lugar com cinco casos contra elas. 
Em sua maioria as injúrias eram verbais somando um total de 13 ocorrências, sendo que 
as impressas ocupam um numero bem menor totalizando quatro casos. O sexo masculino 
é detentor do maior índice de ofensores, apesar de que as vitimas estão em número quase 
proporcionais em relação ao gênero. As profi ssões dos envolvidos são das mais variadas, 
demonstrando que todos estão sujeitos à violência, independentemente da classe social 
que ocupa. Os agentes dessa violência vão desde juiz e subdelegado até profi ssões de me-
nor prestigia na sociedade como alfaiate e padeiro ou até mesmo envolvendo os escravos. 
(PROBIC-UNIT)

Palavras-chave: Injúrias, Estância, Violência
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VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL NO ESTADO DE 
SERGIPE - ANÁLISE DOS LAUDOS PERICIAIS 

REALIZADOS NO IML NO ÚLTIMO BIÊNIO.  

Taiane Alves, Laize Fonseca Oliveira, Leilane Henriette Barreto Chiappetta Santana, Mel 
Menezes Carvalho (Curso de Psicologia - UNIT e LPPS/ITP/UNIT - taianealves83@hotmail.
com); Marlizete Maldonado Vargas - orientadora (LPPS/ ITP e UNIT, marlizete@uol.com.br)

Os crescentes índices de violência e suas diversas formas de manifestação preocupam, 
cada vez mais, a sociedade brasileira. Muitos fatores são indicados como causas da vio-
lência social, entre eles estão incluídos, segundo alguns autores, as desigualdades sócio-
econômicas e culturais, a disseminação do uso drogas, o desemprego, ou mesmo os efeitos 
perversos do consumismo. Mesmo que esses fatores contribuam para o referido fenômeno 
por si só não o explicam devido a multiplicidade de interrelações que defi nem sua complexi-
dade. São necessários estudos permanentes das especifi cidades locais fatores e conseqü-
ências como o de caracterização dos agressores e vítimas e condições gerais em ocorrem 
atos violentos na comunidade. Objetiva-se caracterizar situações de violência física ocorri-
das no biênio 2007-2008 no estado de Sergipe. O desenho metodológico é epidemiológico, 
transversal e documental com fonte em todos os laudos periciais de lesões corporais rea-
lizados no Instituto Médico Legal do estado. Os dados levantados abrangem as variáveis: 
idade, sexo, grau de escolaridade, estado civil, profi ssão, local onde ocorreu a violência, 
relação anterior ou tipo de vínculo entre agressor e vítima, dentre outros dados trabalhados 
através da estatística descritiva (como média e proporção) com uso do softerware SPSS. 
Os resultados do levantamento da violência física em 1.498 laudos apontaram que a maioria 
das vítimas de agressões são solteiros(as) 73,6%; do gênero feminino 52,1%  com fai-
xa etária prevalente de 26-38 anos (40,1%). O vinculo com o agressor não é referido na 
maioria dos laudos, dos que apresentam esta informação 12,0% dos agressores(as) são 
conhecidos(as) da vítima e 7,1% companheiros ou esposos . Constata-se que 98,6% das 
vítimas não apresentaram riscos fatais  decorrente da agressão, ocorrida principalmente 
na capital do estado 58,3%, seguida dos municípios de Nossa Senhora do Socorro 13.2% 
e São Cristóvão 6,4%. O local da ocorrência não está designado em 56,2% dos laudos. 
Dentre os laudos que contém o local da violência física, 17,6%  são  vias públicas, e 17,1%  
o domicílio das vítimas. Os resultados parciais levantam a possível relação entre gênero 
e relação com o agressor na violência física que aponta  como vítimas mais freqüentes, 
mulheres solteiras agredidas por conhecidos ou companheiros. Entretanto, mesmo que os 
dados apontem nessa direção, um fator que impede, tanto a generalização de dados como 
a relação existente entre agressor e vítima, como o georeferenciamento da violência no 
estado de Sergipe é o preenchimento incompleto dos laudos periciais.  Pretende-se discutir 
após o levantamento dos laudos de violência sexual e nos resultados fi nais da pesquisa. 

Palavras-chave: Violência física; epidemiologia, lesões corporais. 
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ENTRE LETRAS, PONTOS E AGULHAS: A EDUCAÇÃO 
DE MENINOS E MENINAS NAS ESCOLAS DE 

PRIMEIRAS LETRAS NA PROVÍNCIA DE SERGIPE. 

Dinamara Garcia Feldens (UNIT – NPED - dfeldens@hotmail.com); Sheyla Farias Silva 
(UNIT-PROBIC - sheylafarias@yahoo.com.br); Andreza Mayara Lins de Oliveira (UNIT - 
dd.linss@hotmail.com); Leonardo Matos Feitoza (unit -  leomatos.f@gmail.com)

A infância tem suscitado interesses entre pesquisadores das diversas áreas do saber desde 
a metade do século XIX, cujos estudos buscaram, entre tantos desígnios, defi nir e “civilizar” 
as crianças por meio de discursos disciplinadores educacionais, biológicos e sanitaristas. 
Atualmente, esse tema tem sido alvo de trabalhos que tentam vislumbrar aspectos sociais, 
psicológicos, antropológicos, jurídicos, entre outros. No campo do saber histórico, tal tema 
ganhou predileção entre os pesquisadores  à infl uência da chamada Escola dos Annales, 
em especial, com a terceira geração, consagrando-se com a publicação da obra de Philippe 
Ariès História Social da Criança e da Família (1960).  No Brasil, observa-se um crescen-
te interesse pela história da infância, evidenciado pelos inúmeros trabalhos acadêmicos 
desenvolvidos que abordam essa temática. Esse projeto de pesquisa objetiva identifi car, 
através dos fi ltros da documentação – Relatórios dos Presidentes da Província de Sergi-
pe, Correspondência dos Presidentes da Província de Sergipe e Mapas dos alunos que 
freqüentavam as aulas de Primeiras Letras nas diversas povoações, vilas e cidades da 
Província, quem eram os educandos matriculados nas Aulas de Primeiras Letras da Pro-
víncia de Sergipe no período compreendido entre os anos de 1820 e 1889, observando em 
nossa análise para a freqüência, rendimento escolar e continuidade nos estudos, atentando 
especialmente para as categorias que são foco de nossas análises, a saber, o gênero, a 
classe social e a etnia.

Palavras-chave: Educação, Provincia de Sergipe, Primeiras letras
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POPULAÇÃO ESCRAVA DA PROVÍNCIA DE  
LAGARTO/SE (1800-1850). 

Bruno Oliveira Santos (Curso de História e PROBIC/UNIT, brunnolliver@yahoo.com.br),  Jo-
ceneide Cunha dos Santos (Curso de História - UNIT, jocunha@infonet.com.br)

O escopo deste trabalho visou destacar as peculiaridades econômicas da Vila de Lagarto no 
período compreendido entre 1800 e 1850, como também analisar a existência de escravos 
no mesmo marco temporal, dando ênfase a sua origem, raça e a sua contribuição para for-
mação da identidade étnica da população lagartense. A pesquisa foi realizada na Paróquia 
de Nossa Senhora da Piedade situada na cidade de Lagarto/Se. Onde, foram consultados 
os registros eclesiásticos (casamento, batismo e óbito) com o intuito de verifi car vestígios da 
existência de escravos oriundos de diversas regiões. Com a pesquisa foi possível elucidar 
diversas lacunas existentes na historiografi a sergipana principalmente no que se refere à 
nacionalidade dos cativos, sua cor (crioulo, pardo, mestiço, mulato, preto, cabra) se fi lhos 
legítimos ou ilegítimos, nomes dos pais, nomes dos proprietários, nomes dos padrinhos e 
causa da morte. Em suma, esse trabalho corroborou de maneira signifi cativa para delinear 
o perfi l dos escravos lagartenses do período ao qual se propôs analisar. 

Palavras-chave: economia, registros eclesiásticos e escravidão.
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IMAGENS DE VIDA, CUIDADOS COM A MORTE: UM 
ESTUDO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS DOS PLANOS 

PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. 

Enedina Maria Soares Souto (UNIT - enedina_souto@hotmail.com), Aline Do Nascimento 
Santos (UNIT - alinecastainha@hotmail.com)

Mudanças signifi cativas nas práticas funerárias podem ser visíveis pela ampliação dos ser-
viços privados e especializados para os cuidados com o funeral. De um lado, refere-se ao 
aparecimento dos cemitérios privados, que se distinguem também pela posição das lápides 
ao nível do solo, bem como a expansão das franquias de cemitérios. Por outro lado aumen-
tam no Brasil empresas que prestam serviços funerários na forma de Planos Funerários, 
ampliando os serviços já oferecidos tradicionalmente pelas chamadas Mortuárias. Trata-se 
além da venda de caixões, aluguel de castiçais, base para caixão e translado do cortejo, 
assistência parcial ou completa (a depender do plano) à família do morto, os serviços de 
tanatopraxia (conservação do morto), urnas mortuárias e necromaquiagem. É possível pen-
sar que um trabalho de convencimento tenha infl uenciado na aceitação da cultura ocidental 
em relação ao enfrentamento da morte, através da substituição dos cuidados com o morto e 
o funeral antes praticados pelos familiares, para os serviços privados. A busca e aceitação 
dos planos funerários ampliam-se também na medida em que se modifi cam a imagem e 
argumento dos serviços oferecido pelas empresas: a mudança da expressão “planos de 
assistência funeral” para “planos de assistência familiar” e o apelo das imagens e slogan 
que remetem a idéia de vida e felicidade da família.  Neste sentido, a presente pesquisa 
busca analisar peças publicitárias responsáveis pelo convencimento para aquisição dos 
planos funerários.

Palavras-chave: Assistência funeral, Planos funerários, Planos de assistência familiar 
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VIVÊNCIAS DE HOMENS E MULHERES AFRICANOS NAS 
TERRAS SERGIPANAS (1780-1850) – SANTO AMARO. 

Raíssa Tainá Carvalho de Santana (Curso de História- UNIT/ PROBIC  raihistory@yahoo.com.br)

Sabemos da grande importância do africano na história da colonização do Brasil e de sua 
contribuição na formação do povo e de uma cultura dita brasileira. Com uma leitura em tra-
balhos como o de Mary Karasch¹ nos sentimos instigados a pesquisar mais sobre a vivência 
dos escravos trazidos e nascidos em Sergipe, de onde vinham, o que faziam, quais suas re-
lações de parentesco, em que grau se envolviam com a Igreja entre outros questionamentos 
que levariam a pesquisas valiosas. O objetivo do trabalho é a reconstrução da realidade das 
famílias escravas em alguns municípios de Sergipe através da leitura e análise nos docu-
mentos eclesiásticos da cidade de Santo Amaro das Brotas. Através da leitura de pesquisas 
da história sergipana destinada a primeira metade do século XIX podemos confi rmar o pou-
co uso de tais documentos para sedimentar a historiografi a do nosso estado desde seu perí-
odo de província. Para realização da pesquisa foram feitas visitas ao município destinado a 
pesquisa com o objetivo de fotografar os livros de registros (Batismo, casamento) existentes 
nas Igrejas de Santo Amaro. Depois de fotografados começamos a analisar o conteúdo 
desses documentos e para isso foi feito no Excel um banco de dados também foram feitas 
análises nos inventários referentes a Santo Amaro no Arquivo Judiciário de Sergipe e os 
mesmos foram também arquivados em um banco de dados. Tivemos a oportunidade de ler 
e analisar 677 registros de batismo da cidade de Santo Amaro sendo que 49 tratam do ano 
de 1816, 48 do ano de 1817, 62 tratam do ano de 1823, 111 do ano de 1824, 207 do ano 
de 1825 e 200 do ano de 1826. Percebemos a grande diversidade de informações que é 
possível  analisar com os documentos eclesiásticos, abrindo pontos diferentes para novas 
análises como a idade com que eram batizados e porque dessa média.

1KARASCH, Mary C. As Nações do Rio. IN: A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-
1850). Apud. Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Palavras Chave: Escravidão, Família, Documentos eclesiásticos
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APLICAÇÃO DE SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO NA 
PURIFICAÇÃO DE LIPASE MICROBIANA.

Ranyere Lucena de Souza (Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, ranyerels@hot-
mail.com), José Murillo P. Barbosa (Engenharia de Processos – UNIT e LPA/ITP e UNIT, mu-
rillobarbosa@hotmail.com), Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, alvaro@hotmail.com.br)

As enzimas industriais são majoritariamente produzidas por microrganismos, a utilização de 
métodos fermentativos em cultivos submersos apresenta uma série de vantagens como a 
facilidade de controle das variáveis físico-químicas do processo alem de uma maior efi ciên-
cia de absorção de nutrientes. As exigências para produtos biologicamente ativos como as 
enzimas, geraram o desenvolvimento de processos de separações efi cientes. Destaca-se, 
os sistemas aquosos bifásicos (SAB), os quais são formados polímeros solúveis em água, 
ou um polímero solúvel e um soluto de pequena massa molecular misturados acima de uma 
concentração crítica. As principais vantagens do SAB é o elevado conteúdo de água nas 
fases, permitindo a pré-purifi cação em condições não desnaturantes, além de baixo custo 
e não agressor ao meio ambiente. A lipase foi obtida por fermentação submersa utilizando 
a bactéria isolada de solo codifi cada como Biopetro-04. A solução contendo a enzima foi 
dialisada (peso de corte 12.000Da). Os sistemas aquosos bifásicos (SAB) foram preparados 
com PEG (1500, 4000 e 8000) fosfato de potássio, foi verifi cado o efeito da concentração 
do PEG entre 14 e 27% em 18% de fosfato de potássio, após, verifi cado a infl uência da 
concentração de fosfato de potássio entre 12 e 30%. Foram determinados as concentrações 
de proteína total, atividade lipolítica, coefi ciente de partição (K), razão volumétrica entre as 
fases (Rv), rendimentos no topo e fundo (Rt e Rf, respectivamente) e o fator de purifi cação 
(FP). Atividade enzimática determinada pelo método descrito por Soares et al. (1999) e as 
proteínas pelo método de Bradford (1976). A produção de enzimas lipolíticas fi cou eviden-
ciada com a atividade enzimática (6.351,91 U/mL) e de proteínas contaminantes (1,20 mg/
mL). As proteínas contaminantes são precipitadas com o (NH4)2SO4 enquanto as lípases 
fi cam no sobrenadante, após diálise o FP atinge valor de 6,23 vezes. As Rv variaram entre 
0,56 e 1,26; e os FP obtidos para os SAB preparados com PEG foram maiores na fase de 
fundo e crescente com o aumento da massa molecular. Para a infl uência da concentração 
do PEG observou-se um fator de purifi cação variando entre 56,81 a 114,14 vezes. O Rf 
entre 86,99 e 94,39%.  O PEG infl uencia na purifi cação de lípase, a melhor condição foi 
PEG-8000 a 20% e 18% de fosfato. Esta condição propiciou um FP de 114,14 vezes e Rf 
de 94,4%. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Enzimas, lipase, sistema aquoso bifásico.
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 DEGRADAÇÃO DE BTEX POR MICRORGANISMOS 
ISOLADOS DE SOLOS CONTAMINADOS POR 

PETRÓLEO. 

Maria Vanessa Souza Oliveira (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT, ma_nessinha@
hotmail.com), Wagner Charles Siqueira Resende (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT,  
siqueirawagner@hotmail.com), Nelson Antônio Sá Santos (LEA/ ITP e UNIT, nelson@itp.
org.br), Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ ITP e UNIT, ebcavalcanti@gmail.com), Álvaro 
Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, aslima2001@yahoo.com.br).

A cada dia, novos compostos orgânicos poluentes e causadores de doenças são introdu-
zidos no meio ambiente, dentre eles encontram-se os hidrocarbonetos monoaromáticos 
Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e Xileno (BTEX), os quais são encontrados no petróleo e 
em seus derivados. O objetivo deste trabalho é selecionar microrganismos que degradem 
BTEX, assim como averiguar a degradação microbiana dos compostos. Através de placas 
multipoços contendo microrganismo (obtidos de seleção de ambientes com histórico de 
contato com petróleo e de águas residuárias de indústria têxtil), meio de cultura, subs-
tâncias testes e indicador redox, foi feita uma seleção de quatro microrganismos aptos à 
degradação de BTX e dezesseis aptos à degradação de combustíveis (gasolina, diesel 
e querosene). Posteriormente todos os microrganismos selecionados foram submetidos a 
fermentações. Por meio de determinações analíticas como testes de pH, DQO, concen-
tração de proteína e massa celular seca foram obtidas porcentagens de redução de DQO 
satisfatórias utilizando os microrganismos Biopetros 01, 02 e 03. Em virtude dos testes que 
quantifi cam a degradação de BTX, realizados por análises de cromatografi a (CG/MS), foi 
possível quantifi car remoções na qual o Biopetro 03 apresentou os melhores resultados 
para o Benzeno (19,37%) e Tolueno (86,38%) e o Biopetro 04 para o Xileno (96,33%), ape-
sar da difi culdade para determinação de concentração devido à perda de solvente para o 
meio. (PROBIC/UNIT).
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DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ESTUDO DA 

INFLUÊNCIA DO ETANOL. 

Laís Valentino da Silva (Curso de Farmácia-UNIT e LCAT/ITP laisvalentino@yahoo.com.br), 
Marluce Santana dos Santos (Curso de Matemática-UNIT e LCAT/ITP ss.marluce@gmail.
com), Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP Renan_fi gueiredo@yahoo.com.br), Mariana 
Sampaio Lomes (Curso de Farmácia-UNIT e LCAT/ITP marianaslomes@hotmail.com)

 As pesquisas relacionadas à contaminação de solo e águas subterrâneas por combustível 
derivado de petróleo têm gerado expressiva preocupação e motivado inúmeras pesquisas, 
devido ao caráter mutagênico e cancerígeno de grande parte dos poluentes orgânicos. No 
caso da gasolina brasileira, há a adição de etanol que interage com os BTX, fazendo au-
mentar a sua solubilidade na água, o que o tornaria ainda mais poluidor. Dentre as soluções 
apontadas para essa problemática destaca-se a fotocatálise heterogênea, que é um dos 
Processos Oxidativos Avançados (POA), os quais são baseados na geração de radicais 
hidroxil (*OH) como oxidante. Esse processo vem sendo utilizado para a destruição rápida 
e efi ciente de poluentes ambientais e envolve a ativação de um semicondutor por luz solar 
ou artifi cial. Um semicondutor (geralmente o TiO2) é caracterizado por bandas de valência 
(BV) e de condução (BC), sendo a região entre elas chamadas de “band gap”. A absorção 
de fótons com energia superior à energia do “band gap” resulta na promoção de um elétron 
da banda de valência para a banda de condução, com geração concomitante de uma lacuna 
(h+) na banda de valência. Nesse trabalho serão utilizados catalisadores TiO2  e seus su-
portes (Al2O3, ZnO e MgO) para avaliar sua efi cácia fotocatalítica na degradação dos BTX’s 
em presença de etanol.Os óxidos de Al2O3, ZnO e MgO foram preparados pelo método de 
precipitação. Após o período de maturação foram lavados com 3L de água deionizada a 
60ºC, secados em estufa a 110ºC e calcinados. O Al2O3 e ZnO  foram calcinados a 360° 
durante 4 horas e  o MgO a 700°C por 3 horas com fl uxo de ar de30mL/min. RESULTA-
DOS E DISCUSSÕES) Até o presente momento foram obtidos os três óxidos: ZnO, MgO e 
Al2O3   preparados em laboratório conforme especifi cações descritas na literatura, fi ltrados 
e lavados com 3 L de água deionizada, secados em estufa e calcinados. Todos esses óxidos 
serão caracterizados e testados quanto a sua efi ciência fotocatalítica na degradação de 
BTX’s.  A preparação de catalisadores é uma etapa crítica para a obtenção de resultados 
satisfatórios nas reações de fotocatálise. Os catalisadores são componentes essenciais 
para a execução das reações fotocatalíticas, sendo assim se faz necessário a conformida-
de dos procedimentos de preparação para que ele venha agregar todas as características 
físico-químicas responsáveis pela sua função. Assim, analisaremos a infl uência do etanol 
na solubilidade do BTX’s e a infl uência da dispersão do TiO2 no suporte. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Fotocatálise, BTX’s, Etanol.
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 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DE AGUARDENTE VISANDO A AGREGAÇÃO DE

 VALOR DA POLPA DE COCO. 

Ana Paula Santos de Moura (LPA/UNIT/ ITP, paulinhamouras@hotmail.com), Paula Almeida 
Brito (UNIT, ITP), Sheila Brito de Rezende (UNIT, ITP), Cristóvão Petrônio Mendes (UNIT, 
ITP); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara Faria Soares 
(LPA/ITP/UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

O presente estudo teve como objetivo aprimorar o processo de produção de aguardente 
visando a agregação de valor da polpa de coco, através da ampliação da utilização de 
amido de albumén sólido de coco invertido enzimaticamente. Foram realizadas cinco fer-
mentações em triplicata, na ausência (F1 e F2) e presença de ampicilina (F3) utilizando a le-
vedura Saccharomyces cereviase (Fleischmann® - fermento biológico seco) e utilizando-se 
levedura selecionada Sacharomyces cerevisiae RL11 na ausência de ampicilina (F4 e F5) 
com diferentes teores de açúcares (F1 a F4 – 5 e 10°Brix; e F5 – 5 e 15°Brix). A Fermenta-
ção do mosto foi inicializada com o inóculo (pé –de- cuba), agitado a 170rpm, a 31°C, com 
análises de: pH, �Brix, acidez total, densidade, graduação alcoólica, rendimento alcoólico e 
testes organolépticos. E ainda avaliou-se de forma semi-quantitativa os teores de etanol e 
metanol para as aguardentes modifi cadas com polpa de coco hidrolisado utilizando malte de 
milho, por cromatografi a gasosa. Na avaliação do rendimento alcoolico utilizou-se a meto-
dologia padrão de Gay-Lussac, o valor maior rendimento alcoólico foi obtido no Fermentado 
5 (20%), enquanto que o menor rendimento foi observado no Fermentado 3 (11%). De um 
modo geral, a análise em cromatografi a gasosa foi sufi ciente para concluir que as concen-
trações de etanol apresentaram diferenças signifi cativas quando comparada ao metanol 
(5mg CH3OH/100mL C2H5OH), estando abaixo do limite máximo permitido da Legislação 
Brasileira para a comercialização de aguardentes. Portanto, as melhores condições de pro-
dução da aguardente proposta foram as obtidas com o Fermentado F5, utilizando a, pH 4 
do mosto e 14,14ºGL do destilado. No que diz respeito aos aspectos químicos e sensoriais 
da bebida observou-se a normalidade do odor nos fermentados F1, F2, F4 e F5. De modo 
geral, o processo de o processo de produção de aguardente visando a agregação de valor 
da polpa de coco apresentou efi ciência utilizando a Cepa Sacharomyces cerevisiae RL11 
quando comparada a Saccharomyces cereviase (Fleischmann® - fermento biológico seco). 
(PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: aguardente, antibióticos, coco, fermentação, Sacharomyces.
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ESTUDO DA SUPERFÍCIE DE BACTÉRIA PRODUTORA 
DE LÍPASES ISOLADA DE SOLOS CONTAMINADOS 

POR PETRÓLEO. 

Luan Tavares de Jesus (Curso de Farmácia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, luan99699311@hot-
mail.com), Roneval Felix de Santana (LPA/ITP), Cleide Mara Faria Soares (LEB/UNIT/ITP), 
Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br )

O objetivo deste trabalho é a averiguação da característica hidrofobica/hidrofílica de bac-
téria produtora de lípases isoladas de solos contaminados por petróleo e codifi cada como 
Biopetro 4. O microrganismo foi cultivado em elermeyer de 500mL contendo 200mL de meio 
YPD à pH 5,0 e temperatura de 32oC por 72 horas, passada essa etapa o microrganismo 
foi resuspenso em tampão fosfato com força iônica entre 10-4 a 10-1 e pH entre 3,0 e 9,0 e 
crescido em placas de polietileno e de vidro para averiguação da aderência. Os microrga-
nismos aderidos foram observados após coramento com safranina a 2% e microfotografi as 
foram tomadas de diversas partes das placas. Para adesão de células a solventes, a sus-
pensão celular (3,6mL) foi adicionada em tubos de ensaio contendo 0,6mL de solvente (he-
xano, éter e clorofórmio) e, em seguida, o tubo foi agitado em vórtex por 50s. Após 10 min 
determinar-se a absorbância da fase aquosa a 570nm (A), com resultados reportados em 
percentual de células aderidas. Os microrganmismos apresentaram curvas de crescimento 
microbiano semelhante com máxima concentração ocorrendo em 48h. Com o conjunto de 
microfofografi as obtidas, observou-se que no geral a S. cerevisiae apresentou-se como um 
microrganismo de superfície hidrofílica, como esperado; e o Biopetro 04 como microrga-
nismo de superfíce hidrofobica. Esta última observação esta de acordo com o processo de 
isolamento do Biopetro 4 que foi realizado de solo com histórico de contato com petróleo, 
além de ser utilizado na produção de lipases e biosurfactantes. É visto que usando tanto 
o clorofórmio como o hexano com o papel de aceptor de elétrons, doados pela superfi cíe 
microbiana o percentual de adesão é menor, no referente tanto para a S.cerevisiae quanto 
para o Biopetro 4, já quando comparado com o percentual de adesão do éter observa-se 
uma maior aderência. O caráter aceptor dos microrganismos foram 9,95% e 7,01% para 
Biopetro 4 e S.cerevisiae respectivamente.  O Biopetro 4 apresenta elevada taxa de cresci-
mento microbiano, e apresenta característica de adesão a superfícies hidrofóbicas. Quanto 
a adesão a solventes tem resultados similares. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Engenharia de superfície, adesão, microrganismo.
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PREPARAÇÃO DE ENZIMAS IMOBILIZADAS 
PELA TÉCNICA SOL-GEL PARA PRODUÇÃO DE  

EMULSIFICANTES E BIODIESEL. 

Wagner Charles Siqueira Resende (ITP-UNIT, siqueirawagner@hotmail.com), Priscilla de Souza 
Santana (ITP-UNIT, priscilla.ss@hotmail.com), Rodrigo Antônio Matos Nascimento (ITP-UNIT, 
guigomatos@hotmail.com), Meirielly Santos de Jesus (ITP-UNIT, meirielly@hotmail.com), Alini 
Tinoco Fricks (ITP-UNIT, alinitf@yahoo.com.br), Álvaro Silva Lima (ITP-UNIT, alvaro_lima@itp.
org.br), Cleide Mara Faria Soares (ITP-UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

O presente projeto tem como objetivo caracterizar morfológicamente a melhor preparação 
de lipase imobilizada em matriz hidrofóbica obtida pela técnica sol-gel para produção de 
emulsifi cantes e biodiesel. As enzimas imobilizadas foram obtidas pela técnica de imobi-
lização, denominada encapsulação, a enzima lipase de Candida rugosa imobilizada em 
matriz hidrofóbica sol-gel, utilizando o precursor tetraetilortossilicato, na ausência (EN) e 
presença de polietilenoglicol (ENA). Os biocatalisadores imobilizados obtidos foram carac-
terizados quanto ao volume e tamanho médio dos poros, área superfi cial (método B.E.T.), 
granulometria, atividade hidrolítica e de esterifi cação. As características morfológicas dos 
biocatalisadores imobilizados foram analisadas e indicam uma infl uência no uso do aditivo 
(PEG - Polietilenoglicol PM-1450) na preparação do biocatalisador imobilizado (EN para 
ENA), infl uenciando particularmente no aumento do tamanho do poro e impedindo a contra-
ção durante o processo de síntese do gel.  Este perfi l pode ser observado na distribuição do 
diâmetro de poros que aumentou de 48Å para o biocatalisador imobilizado na ausência de 
aditivo (EN) e 59Å na presença de aditivo (ENA). Também foi notado o aumento do volume 
de poros de 0,43 para 0,48 cm3.g-1 e a área superfi cial de 305 para 382m2.g-1, para as en-
zimas imobilizadas. Observou-se uma proporcionalidade entre o aumento da granulometria 
e a atividade hidrolítica, o biocatalisador mais efi ciente foi o ENA (200mesh, 121,80U/g de 
BI). As atividades de esterifi caçào foram determinadas para as partículas de 0,074nm e a 
maior atividade foi a ENA (2.089,98U/g de BI). Os resultados obtidos foram promissores e 
as perspectivas futuras são encorajadoras para uma aplicação industrial desse biocatalisa-
dor no setor oleoquímico. (PROBIC/UNIT).
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  PRODUÇÃO DE LIPASE POR MICRORGANISMOS 
ISOLADOS DE SOLOS COM HISTÓRICO DE CONTATO 
COM PETRÓLEO, CARACTERIZAÇÃO E POTENCIAL 

PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E GLICEROL.

José Murillo de Pinho Barbosa (UNIT, murillobarbosa@hotmail.com), Ingrid Cavalcanti Feitosa 
(UNIT, ingrid_feitosa@yahoo.com.br), Meirielly Santos de Jesus (UNIT, meirielly@hotmail.com), 
Priscilla de Souza Santana (UNIT, priscilla.ss@hotmail.com), Álvaro Silva Lima (ITP-UNIT, 
alvaro_lima@unit.br), Cleide Mara Faria Soares (ITP-UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

As lipases (glicerol éster hidrolases E.C.3.1.1.3) são comumente encontradas na natureza, 
podendo ser obtidas a partir de fontes animais, vegetais e microbianas. Enzimas de ori-
gem microbiana tem maior aplicação no setor industrial devido as suas propriedades, como 
especifi cidade, estabilidade, temperatura e pH de atuação. Em geral, os microrganismos 
mais utilizados para a produção de lipases são fungos dos gêneros Rhizopus, Aspergillus 
e Mucor, leveduras do gênero Cândida, Yarrowia, e bactérias como Bacillus, sendo assim 
necessária a busca de novas alternativas de microrganismos que possam produzir enzimas 
lipolíticas, visando diminuir os custos de obtenção destas, bem como o estudo de condições 
que aperfeiçoem o seu potencial lipolítico. O objetivo do presente trabalho é apresentar 
alternativas para a otimização do processo de produção de enzimas lipolíticas por bactérias 
em fermentação submersa caracterizando e avaliando o potencial produção de ácidos gra-
xos e glicerol. Durante o processo, o óleo de palma foi utilizado como indutor, onde foram 
testadas diferentes concentrações, chegando à melhor concentração de 4%. Para a deter-
minação da região ótima de pH e temperatura foi a adotada a metodologia do plajenamen-
to de experimentos, o qual foi aplicado um planejamento fatorial 22, tendo como variável 
resposta a atividade lipolítica, resultando na faixa entre pH 5,0 e 7,0 e temperaturas entre 
30º e 37ºC. Os surfactantes como Tween 80, Triton X-100 e PEG 1500 foram testados com 
a fi nalidade de aumentar a produção das enzimas. Após a análise dos surfactantes mais 
efi cientes, o Tween 80 e Triton X-100 foram testados adotando um planejamento fatorial 
22,  com o objetivo de determinar a melhor concentração de aditivo. No delineamento ex-
perimental, identifi cou-se a interação do pH 7,0 e temperatura 37ºC para a maior atividade 
lipolítica no valor de 4617 U/mL. Dentre os surfactantes testados, oTriton X-100 e o Tween 
80 apresentaram maior efi ciência utilizando 1% (v/v) obtendo as seguintes atividades, 7185 
e 6882 U/mL, respectivamente. Portanto, a condição otimizada do processo de produção de 
enzimas lipolíticas por bactérias em fermentação submersa foi obtida utilizando o pH 7, tem-
peratura 37ºC e o surfactante Triton X-100 à 1%, apresentando maior potencial produção de 
ácidos graxos e glicerol. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Lipase, pH, temperatura, surfactante.
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PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DE LAURATO DE 
ISOPROPILA UTILIZANDO LIPASE CANDIDA RUGOSA 

LIVRE E SEU POTENCIAL EM FLUIDO PRESSURIZADO. 

Priscilla de Souza Santana (UNIT, priscilla.ss@hotmail.com), Monna Lisa Barreto Queiroz 
(UNIT, monna_llissa@hotmail.com), Emanuelle Pache (UNIT, emanuelle.pache@gmail.
com), Cláudio Dariva (ITP-UNIT, claudio_dariva@itp.org.br), Alini Tinoco Friks (ITP-UNIT, 
alinitf@yahoo.com.br), Álvaro S. Lima (ITP-UNIT, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara Fa-
ria Soares (ITP-UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

O objetivo deste trabalho foi determinar os parâmetros reacionais para síntese do laurato de 
isopropila em meio isento de solvente orgânico na presença da enzima livre e seu potencial 
em fl uido pressurizado (propano). A metodologia de planejamento experimental foi utilizada 
para selecionar a melhor condição catalítica da Lípase Cândida rugosa (LCR). Adotou-se 
um planejamento fatorial completo 22 composto de sete ensaios, sendo três ensaios re-
ferentes ao ponto central, em função dos seguintes fatores: temperatura (52,2ºC, 57,5ºC 
e 62,5ºC) e concentração da enzima LCR no meio reacional (0,25%, 0,5% e 0,75% p/v). 
Foram determinados os efeitos e as interações dos fatores a partir da análise da variável 
resposta conversão na reação de síntese da laurato de isopropila. O planejamento expe-
rimental permitiu avaliar a estimativa do erro experimental associado à determinação de 
uma resposta individual. A análise dos resultados foi realizada tomando por base os dados 
gerados pelo software STATISTICA. Adotando a estratégia do planejamento experimental 
proposto neste trabalho, a LCR apresentou a maior conversão do ácido láurico (26,13%) 
empregando 0,75% (p/v) de concentração da LCR à 62,5°C, na presença de agente desse-
cante (10% p/v). A partir dos resultados obtidos, testou-se a 5,25% (p/v) de LCR em fl uido 
pressurizado (propano) à temperatura de 45˚C e 1h de tempo de exposição à 200bar. Para 
o propano, o resultado da atividade de esterifi cação em condições da LCR foi similar as 
condições à 1 atm. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: lipase, fl uido pressurizado, esterifi cação.
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TINGIMENTO DE PET EM MICROONDAS UTILIZANDO 
LÍQUIDOS IÔNICOS. 

Ana Paula Alves Moreira (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT e LSCD/ITP/UNIT, apebir-
gisson@gmail.com), Saulo Dias Santana (Curso de Farmácia - UNIT e LSCD/ITP/UNIT, sauli-
nho135@hotmail.com.br), Marcelo Boer Grings (LSCD/ITP/UNIT, marcelo_grings@itp.com.br)

O processo tradicional de tingimento do Poli (tereftalato de etileno) – PET usa corantes 
dispersos sendo feito normalmente em meio aquoso sob pressões moderadas e altas tem-
peraturas com o objetivo de se atingir velocidades de tingimento economicamente viáveis. 
O principal problema ambiental da indústria têxtil é relacionado ao tipo e enorme volume de 
efl uente gerado. A extensa quantidade de água necessária no processo gera um problema 
para o meio ambiente e sugere a necessidade da busca de novas tecnologias de impreg-
nação de corantes. Nos últimos anos, tem surgido um novo conceito tecnológico: a “tecno-
logia limpa”, onde se busca a utilização de recursos renováveis e que não poluam o meio 
ambiente. Dentro desta nova vertente, a tecnologia que utiliza Líquidos Iônicos (LI) vem 
sendo desenvolvida. Os LI têm grande potencial como um meio orgânico não volátil para 
o tingimento do PET devido às pressões de vapor extremamente baixas destes materiais, 
eliminando a perda de solvente por evaporação e sua alta resistência térmica, possibilitando 
a sua reutilização. A utilização de microondas em substituição ao aquecimento convencio-
nal envolvendo troca térmica entre fl uidos representa uma alternativa segura e de menor 
custo energético, sendo apontada como uma tecnologia limpa. Estudos demonstram que a 
combinação entre LI e microondas é capaz de acelerar processos químicos, reduzindo o 
consumo energético, com menor emissão de poluentes. Neste contexto, este trabalho es-
tuda o tingimento de PET utilizando líquidos iônicos em reatores de microondas utilizando 
corantes comerciais. O reator de microondas é constituído de um rotor com capacidade 
para oito tubos de quartzo, nos quais serão realizados os testes de tingimentos, alterando-
se variáveis de processo como, tipo de LI, concentração inicial de corante, temperatura e 
tempo de tingimento e razão de banho. A efi ciência do processo será avaliada através de 
medidas de espectrofotometria de UV-VIS, técnica descrita na literatura. Os resultados pre-
liminares indicam que a síntese dos LI foi realizada adequadamente e as análises térmicas 
(DSC e TGA) indicaram que a malha de PET utilizada não possuir misturas. . O processo de 
tingimento proposto mostra-se promissor, pois poderá permitir a eliminação de etapas nos 
processo industriais de tingimento, reduzindo custos e minimizando a geração de efl uentes. 
(PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Tingimento, PET, líquidos iônicos, microondas.
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UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA ELETROQUÍMICA NO 
TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA. 

Levy Coelho Portela (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LMTE/ITP/UNIT levy_porte-
la@hotmail.com), Glauber Dydson de S. Santana (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT 
e LMTE/ITP/UNIT glauberdydson@hotmail.com), Emiliano Almeida Gomes (Mestrado de 
Engenharia de Processos - UNIT emiliano@petrobras.br), Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ 
ITP e UNIT, Eliane@itp.org.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, alvaro@hotmail.com.br)

Este trabalho tem como objetivo a utilização da eletrofl otação na redução do teor de óleos e 
graxa (TOG) em águas produzidas, uma mistura proveniente da extração de petróleo, cuja 
mesma contem altos teores de sais inorgânicos e orgânicos e é composta por: minerais 
dissolvidos oriundos da produção, óleo dissolvidos e dispersos, alguns produtos químicos 
do processo de produção, sólidos e gases dissolvidos.  O TOG foi determinado através 
de análise de infravermelho utilizando como solvente S-316 e mantendo a concentração 
inicial constante. Através de uma solução sintética (petróleo, água e NaCl) foram estudados 
os percentuais de remoção do óleo e determinado o perfi l de concentração em função da 
percolação das bolhas geradas na base do reator em função do tempo, para varias ddp´s 
aplicadas aos eletrodos. Os resultados obtidos foram de 79,5%; 95,7% e 99,1% para a ddp 
de 3V; 4V e 5V respectivamente. O TOG fi nal obtido para os experimentos apresentaram 
os seguintes resultados 60 ppm (60 min) para uma ddp de 3V , 13 ppm (60 min) para uma 
ddp de 4V e 11 ppm (30min) para uma ddp de 5V. Foi efetuado o processo combinado, com 
Reagente Fenton, utilizando sulfato de ferro (FeSO4) e peróxido de hidrogênio (H2O2), 
onde foi utilizado à tensão 4V (a qual poderia ser melhor avaliado com sistema combinado) 
com diferentes concentrações iniciais de óleo 300ppm, 600ppm, 1000ppm, tendo remoções 
de 96,07%; 99,00% e 99,13%, respectivamente. Com o TOG chegando a 8ppm (30min), 
na concentração de 1000ppm. Logo, com base nesses dados, se fez o tratamento de uma 
solução real, corrigindo o TOG inicial para 1000ppm(a considerada melhor) e introduzido 
os reagentes combinados, obtendo remoções muito rápidas de 97,87% e com TOGfi nal de 
21ppm. Concluindo que o processo combinado proposto apresentou remoções dentro da 
faixa recomendada pelo CONAMA 393/2007. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: tratamento de efl uentes, teor de óleos e graxa, eletrofl otação.
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CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE EMULSÕES DE 
PETRÓLEOS PESADOS. 

Islânia dos Santos Lima (Curso de Eng. Ambiental-UNIT e LSCD/ITP, islaniacabrall@hot-
mail.com), Juliana L. Santana (Curso de Eng. Ambiental-UNIT e LSCD/ITP/UNIT, juju_lis-
boa90@hotmail.com), Cesar B. Z. de Oliveira (PEP-UNIT, LSCD/ITP, cesarbundchen@
hotmail.com), Montserrat Fortuny (UNIT, LSCD/ITP, montserrat@itp.org.br), Alexandre F. 
Santos (UNIT, LEP/ITP, alexfsantos@itp.org.br).

Um dos principais problemas encontrados nas etapas de produção e transporte dos óleos 
pesados é sua elevada viscosidade. Métodos usuais para transportar óleos pesados incluem 
o melhoramento do óleo através de blendas, adição de diluentes, formação de emulsões 
entre outras técnicas. A emulsifi cação é considerada uma das técnicas mais efetivas para 
a redução da viscosidade, e ainda tem como vantagem um baixo custo comparado com o 
aquecimento e oferece a possibilidade de testar diferentes razões água-óleo, surfactantes, 
etc. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos visando caracterizar o comportamento reoló-
gico das emulsões de petróleo para fi ns de transporte e processamento de óleos pesados. 
Neste trabalho foi estudado o comportamento reológico de petróleos nacionais e suas emul-
sões. Foram estudados dois petróleos nacionais considerados pesados (ºAPI<20). Foram 
realizadas as medidas de viscosidade dos petróleos em diferentes temperaturas (10-80ºC) 
utilizando um reômetro para avaliar seu comportamento reológico. Em seguida foram sinte-
tizadas emulsões dos petróleos com diferentes fases aquosas sob teores de água de 30% 
a 50%, , sob pHs  2, 6 e 10, e salinidades de 0 e 50 g/l NaCl,  visando simular as distintas 
condições encontradas em campo. As emulsões foram avaliadas quanto a sua viscosidade 
(testes de fl uência) e da sua estabilidade através do monitoramento da distribuição do tama-
nho de gotas via Difração a Laser. Obteve-se redução signifi cativa da viscosidade (>50%) 
para todos os petróleos na faixa de temperatura em estudo. O petróleo com ºAPI mais baixo 
apresentou comportamento não-newtoniano a baixas temperaturas e Newtoniano a tem-
peraturas mais elevadas, já o petróleo com ºAPI mais elevado apresentou comportamento 
Newtoniano em quase toda a faixa de temperatura em estudo. As emulsões apresentaram 
o aumento da viscosidade com o aumento do teor de água da fase dispersa, apresentando 
um comportamento não-newtoniano. Foi observado também a estabilidade das emulsões 
de petróleo a diferentes teores de água. A composição dos petróleos é determinante para 
a formação de uma emulsão estável, sendo fortemente dependente da concentração de 
asfaltenos e da viscosidade. É importante o conhecimento da infl uência da alcalinidade na 
solução aquosa, onde as emulsões para o petróleo 1 apresentam menor viscosidade para 
soluções salinas com pH 6 e pH 10, comportamento similar foi observado no petróleo 2.



78 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

TECNOLOGIAS OPEN SOURCE PARA CONSTRUÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEO-ESPACIAIS. 

Rafael Oliveira Vasconcelos (Curso de Ciências da Computação – UNIT,  rafaelosbrodhis@
gmail.com), Robert Anderson Nogueira de Oliveira (Curso de Sistemas de Informação – 
UNIT, ranomail@gmail.com), Fábio Soares Silves (UNIT, fabsoasilva@yahoo.com.br)

Em um país de dimensão continental como o Brasil, onde existe uma grande carência de in-
formações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e am-
bientais, o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial estratégico, principalmente 
quando baseado em tecnologias de baixo custo. O estudo de tecnologias open source visa 
apresentar alternativas economicamente viáveis, robustas e que implementem padrões 
abertos para o desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfi ca (SIG). Por serem 
livres de quaisquer custos de aquisição, distribuição e utilização, essas tecnologias propi-
ciam o desenvolvimento de ferramentas de baixo custo para auxiliar gestores na elaboração 
de políticas públicas intrinsecamente relacionadas à distribuição geográfi ca de um dado 
fenômeno. A identifi cação das tecnologias Open Source disponíveis ocorreu através de uma 
criteriosa pesquisa que envolveu tanto uma revisão bibliografi a quanto à busca na Web por 
projetos, iniciativas e grupos de pesquisa. A partir dos dados coletados, foi realizada uma 
análise comparativa que envolveu, inclusive, a construção de protótipos capazes de validar 
e embasar as escolhas das melhores tecnologias em cada um dos elementos essenciais do 
desenvolvimento de uma aplicação geoespacial: o banco de dados, as regras de negócio 
e a camada de apresentação (interfaces). Os protótipos foram implementados utilizando 
uma arquitetura em três camadas que se comunicassem, mas que fossem independentes o 
sufi ciente para uma análise isolada de cada recurso ou tecnologia utilizada. Como resultado 
da avaliação experimental, foram identifi cadas ferramentas open source que conjuntamen-
te são capazes de oferecer todos os recursos necessários à construção de SIGs. Para o 
gerenciamento dos dados, o PostgreSQL com a extensão geoespacial PostGIS foi o único 
SGBD open source que ofereceu os recursos necessários. Por estar adequado com os 
padrões OpenGIS, o GeoServer foi identifi cado como elemento responsável por fornecer os 
mapas armazenados no PostgreSQL. Por fi m, o OpenLayers foi utilizado para exibição dos 
mapas nos principais navegadores do mercado. Todas as tecnologias utilizadas foram de 
código aberto e de fato não houve custo algum com licenciamento, sem que isso prejudicas-
se os recursos e funcionalidades necessários à construção de um SIG. O protótipo desen-
volvido com este conjunto apresentou comportamento estável, tempo de resposta inferior a 
2 segundos e recursos que tornam possíveis o desenvolvimento de SIGs complexos e com 
interfaces ricas para interação com o usuário fi nal. A utilização de tecnologias open source 
para o desenvolvimento de soluções geoespaciais se mostrou uma ferramenta importante 
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para redução de custos associados com licenciamento de softwares que, muitas vezes, é 
uma variável decisiva no desenvolvimento de políticas públicas. A combinação do PostgreS-
QL, GeoServer e OpenLayers apresenta um estágio de maturidade que propicia uma plata-
forma para o desenvolvimento de soluções robustas, confi áveis e de alta disponibilidade.

Palavras chaves: geoprocessamento, tecnologia, open source.
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A CONTRIBUIÇÃO DA CONTABILIDADE PARA O 
FUTURO SUSTENTÁVEL DAS EMPRESAS: ESTUDO DE 

CASO NA EMPRESA COSIL.

Sarah Keity dos Santos França (Curso de Gestão Pública – UNIT, sarahkeity@hotmail.
com), Jucileide Santos de Jesus (Curso de Gestão Pública – UNIT, leidecante@yahoo.com.
br), Bárbara César Torres Silva (Curso de Gestão Pública – UNIT, barbaratorreslima@gmail.
com), Sônia Maria Lima Santos (Curso de Gestão Comercial – UNIT, sonialima1703@gmail.
com), Valtran Tavares Farias (Curso de Gestão Pública, valtran.farias@sedetec.se.gov.br), 
Maria Balbina de Carvalho Menezes (Professora da Matéria Práticas Investigativas I – UNIT, 
maria_balbina@unit.br).

A proteção ao meio ambiente vem se tornando uma preocupação das empresas ao redor 

do planeta, inclusive no Brasil. Devido a isso, as organizações são levadas a se adap-

tarem para fazer parte dos mercados mundiais, através de estudos e pesquisas, com o 

objetivo de equilibrar o convívio com a natureza. Um exemplo disso são as ISO (Organi-

zação Internacional para a Padronização), criadas com a fi nalidade de elaborar normas 

internacionais de proteção ao meio ambiente; assim como os SGA (Sistema de Gestão 

Ambiental), que contribui, juntamente com as ISO, no controle operacional da empresa, 

alcançando as metas e objetivos para um elevado desenvolvimento da organização, sem 

degradar o meio ambiente. Entretanto, algumas empresas não utilizam práticas ambien-

tais, degradando o meio ambiente de forma devastadora. Porém, há um desafi o relaciona-

do a esse ponto, que é o de compatibilizar o crescimento econômico com a preservação 

ambiental. Para superar esse desafi o, é inserida a contabilidade, pois na condição de ci-

ência social e meio de informação de transações e eventos econômicos, não pode deixar 

de observar e analisar as questões e problemas ambientais.  Com isso, surge uma nova 

contabilidade, a Contabilidade Ambiental, que consiste no conjunto de informações divul-

gadas pela contabilidade, englobando os investimentos e obrigações realizados a favor 

do meio ambiente, e até medidas físicas, quantitativas e qualitativas, para a recuperação 

do mesmo. Entretanto, o desafi o da contabilidade está em mudar o paradigma que existe, 

para utilizar o modelo contábil ambiental, que compreenda movimentos econômicos, ope-

racionais e ambientais. Neste trabalho, foi realizado um estudo de caso na empresa Cosil, 

em que foi executado um questionário, e através dele foi detectado que é possível disse-

minar práticas socioambientais em empresas, independente de seu campo de atuação. 

Por meio de normas e planos estratégicos, a Cosil implementou práticas socioambientais 

na construção civil, como a construção de poços artesianos, para diminuir o consumo de 
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água, assim como a conscientização dos funcionários. Informando a sociedade através 

da mídia e de fatores contábeis, suas práticas socioambientais, exercendo assim, a Con-

tabilidade Ambiental. Assim, é possível observar que o mundo moderno, esta preocupado 

com o tratamento dos recursos naturais, devido a isso são criadas normas e sistemas 

para diminuir a degradação desses recursos, inserindo a contabilidade como fator de 

informação para a sociedade. Podendo ser analisado, através do referido estudo de caso 

que é viável desenvolver tais práticas.

Palavras chaves: Contabilidade Ambiental, normas.
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A EVOLUÇÃO DA CITRICULTURA NO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANINHA NO PERÍODO DE 1990 A 2000.  

Marbene Costa Dos Santos (Curso de Geografi a – UNIT, marbycosta@hotmail.com), Marta 
Elaine Santos (Curso de Geografi a – UNIT, martlaine@hotmail.com), Aline Souza Sena 
(Curso de Geografi a – UNIT, alinegrafi a@hotmail.com)

A laranja foi introduzida no Estado de Sergipe por volta de 1920, com a   da laranja-umbigo 
ou laranja-baía, cultivadas no município de Boquim. O Estado de Sergipe apresenta carac-
terísticas climáticas (quente e úmido com chuvas de outono-inverno, sendo a estação seca 
no verão) e solos propícios ao desenvolvimento da citricultura (latossolo vermelho amarelo 
distrófi co, de textura média, e podzólicos vermelho amarelo, de textura média a areno-
sa). Essas condições, ao lado dos preços favoráveis, fi zeram com que a cultura ganhasse 
expressão e se expandisse para outros municípios vizinhos. O município de Itabaianinha 
pertence ao Estado de Sergipe, está localizado a 118 km da capital Aracaju, possui um gran-
de destaque na produção da citricultura na região sul do Estado, este trabalho tem como 
objetivo geral: estudar a evolução da citricultura no município de Itabaianinha no período 
de 1990 a 2000. E como objetivos específi cos: Identifi car alguns fatores relacionados ao 
crescimento da citricultura; Analisar a quantidade de área colhida com laranja no período de 
1990 a 2000; e por fi m, analisar o rendimento e valor da produção anual. Os procedimentos 
metodológicos foram o levantamento de dados destacando a quantidade de laranja produ-
zida, pesquisa exploratória onde foi feita a análise dos dados através do diálogo informal, 
e pesquisa bibliográfi ca com as informações necessárias. Justifi ca-se a prática de investi-
gação científi ca.            

Palavras-chave: Citricultura. Laranja. Itabaianinha. Produção. Pesquisa. Estado.
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A SUSTENTABILIDADE DOS TRANSPORTES URBANOS.  

Thomas Barbosa de Santana (Curso de Administração – UNIT,  tbsdejc@yahoo.com.br), 
Aélio Ramos do Nascimento Filho (Curso de administração – UNIT, aelioramosdonasci-
mento@hotmail.com), Ediclebe Matos Santos (Curso de administração – UNIT, edicleber-
matos@hotmail.com), Juliana Moreira dos Santos Koch  ( Curso de administração – Unit, 
July_koch@hotmail.com), George Passos Lima Junior ( Curso de administração – Unit, Ju-
nior.921@hotmail.com), , Prof.; Maria Balbina de Carvalho (Curso de Administração – UNIT)

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a implanta-
ção, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribui para a sustentabili-
dade em áreas urbanas. Em relação aos transportes esta questão pode ser vista através de 
uma busca pela mobilidade urbana sustentável. A sustentabilidade é um tema que vem sen-
do abordado em todos os setores da economia e o setor de transportes não foge dessa dis-
cussão, o setor vem preocupando pelo número crescente de veículos privados que aumenta 
o conforto das pessoas mas a conseqüência é um aumento no nível de poluição, não só isso 
mas com o número maior de veículos as estradas se degradam, para repara as estradas é 
fabricado mais asfalto que polui ainda mas o meio ambiente, com o aumento dos veículos 
privados aumenta o número de CO² emitido para a atmosfera.Como já foi abordado, os bu-
racos esse é um dos maiores problemas nos transportes e para o meio ambiente. Com eles 
os carros batem dentro do buraco e estoura os pneus, assim novos terão que ser compra-
dos e os usados será jogado ao meio do tempo? Eles são queimados o que é muito pior..., 
aonde irão para? Nas ruas e terrenos baldio juntando água provocando a dengue, às vezes 
serão queimados para retirar os arames e vários outros problemas. Para que isso mude era 
preciso desenvolvimento na área de ciclovias e nos transportes públicos, que é necessário 
o investimento e incentivo do governo para que os problemas citados a cima seja resolvidos 
e melhore as condições para os transportes coletivos e para os meios sustentáveis. É im-
portante que o tema seja analisado para auxiliar na compreensão de como podemos facilitar 
a construção de uma realidade sustentável investindo em meio de transportes alternativos, 
como a bicicleta, para diminuir a quantidade dos automóveis, trazerem a responsabilidade 
dos setores responsáveis das estradas, para trazer a visão de melhores condições no que 
se diz respeito aos buracos e ao sistema de escoamento que existe na cidade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Estradas, Poluição
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CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EM 
BOQUIM: FONTE ALTERNATIVA DE AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL. 

Lidiane Barbosa Santos (Licenciatura em Geografi a – UNIT, lidybars@hotmail.com). Liziane 
Silva Cruz (Licenciatura em Geografi a - fjav, liziariane@hotmail.com).  Orientadora: Professora 
Dra. Aracy L. Fontes. 

A atividade agrícola é desenvolvida pelos seres humanos a mais de 10 mil anos. Durante 
esse período povos de diferentes partes do mundo desenvolveram técnicas e instrumen-
tos para facilitar e ampliar a produtividade no campo. Desta forma intensifi cou as transfor-
mações na natureza e conseqüentemente houve um aumento dos problemas ambientais 
provocados por um padrão de desenvolvimento que ameaça não apenas a preservação 
da biodiversidade como também a qualidade de vida da sociedade. Dentro deste contexto 
encontra-se o município de Boquim localizado na região centro sul do Estado de Sergipe, 
que tem como principal atividade econômica a agricultura, em especial a produção de la-
ranja, qual já foi considerado um dos maiores produtores do estado de Sergipe, e, o cultivo 
de plantas ornamentais que vem se destacando como uma nova forma de sustentabilidade 
no campo. Neste trabalho também foram estudados os impactos ambientais causados por 
uma agricultura que visa  unicamente  o aumento da produtividade e da produção, sem 
a devida preocupação com a conservação dos recursos naturais. A metodologia utilizada 
foi baseada em uma pesquisa descritiva e analítica, qual se levou em consideração as 
variáveis de cunho social, ambiental e econômica. Os dados foram adquiridos através da 
elaboração e aplicação de um questionário com a posterior tabulação e análise associadas a 
entrevistas contendo relatos das experiências vividas pelos agricultores.  Observou-se que o 
cultivo de laranja, resulta em sérios problemas para conservação do solo, como também na 
poluição dos rios devido ao uso intensivo de agrotóxicos, sendo importante a implantação de 
práticas que visem diminuir a degradação ambiental, como o uso de resíduos orgânicos, a fi m 
de promover o equilíbrio biológico na propriedade.  É neste contexto que surge a produção 
de fl ores ornamentais, com necessidade de menor área de cultivo, menor uso de agrotóxico, 
no entanto, com alguns cuidados, elevando ao emprego maior de mão-de-obra. Diante das 
transformações que se verifi cou no espaço agrícola do município de Boquim  faz-se neces-
sário o desenvolvimento de estudos que visem contribuir para um desenvolvimento agrícola  
sustentável,  exercendo também um trabalho educativo não só com os agricultores, mas toda 
a sociedade, para que se entenda que tudo o que ela faz ou fará gerará um impacto no meio 
ambiente que o cerca e que, só com práticas e ações que visem à sustentabilidade estará 
garantindo uma vida melhor e mais satisfatória, para ela mesma, e para as gerações futuras.
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DANÇA: UM PALCO PARA EDUCAÇÃO. 

Dayse Souza Santos(Licenciatura em Dança-UFS, dayse_souza13@yahoo.com.br), Jus-
sara Silva da Rosa Tvares (orientadora NDA-UFS, jussa@infonete.com.br), Polyana Vieira 
Santos (Licenciatura em Dança-UFS, polyanavss@gmail.com), Brenda Katharine Chagas 
Alves (Licenciatura em Dança-UFS, bredoca.classica@gmail.com)

 O presente artigo desenvolveu-se a partir dos questionamentos que foram surgindo a partir 
das conversas  informais nas aulas de Metodologia do Ensino da Dança, no Curso de Licen-
ciatura em Dança –UFS-Laranjeiras - e de como nós futuros professores de dança devere-
mos nos posicionar diante do conteúdo e como transmitir aos alunos, numa perspectiva de 
apresentar a importância da dança na escola e para a escola, sendo que este deverá ter em 
seu quadro de funcionário os professores licenciados em dança, pois estes possuem técni-
cas e abordagem especifi ca para a área, utilizando-se de uma metodologia adequada para 
a busca do conhecimento através da arte de dançar, tendo o corpo como canal viabilizador 
para essa expressão. (RESULTADO E DISCURSÕES) O objetivo deste artigo é apresentar 
os conteúdos da aula de dança sendo estes específi cos e tendo como respaldo a proposta 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde estão organizados em três pilares: a dança 
na expressão e na comunicação humana; a dança como manifestação coletiva, e a dança 
como produto cultural e apreciação estética, tendo em vista  o desenvolvimento integrado 
do educando, através das experiências motoras, a observação e a análise das ações huma-
nas, estimulando a expressão e a criação estética tornando o aluno consciente e critico nas 
suas ações. A metodologia utilizada para este artigo se deu através de pesquisas em fontes 
bibliográfi cas, tendo Barreto (2005), Marques (2006), pesquisadoras no campo da dança 
educação e outros que auxiliaram no desenvolvimento. Portanto a escola pode constituir-se 
em um palco onde à expressão corporal fará parte de uma ação pedagógica crítica, criativa 
e transformadora, sabendo que será um trabalho árduo, para a formação de uma linguagem 
artística.

Palavras-chave: Dança, Arte, Educação
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DISCALCULIA: UM PROBLEMA PRESENTE E POUCO 
CONHECIDO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA 

CIDADE DE TOBIAS BARRETO – SE.  

MENEZES, Virgilio Junior de Andrade (Virgiliojuniorandrade_25@hotmail.com), ARAUJO, 
Maria José de Azevedo (Orientadora, azevedo1956@bol.com.br)

O presente artigo traz uma visão geral sobre a difusão do conhecimento do que seja a dis-
calculia pelos professores da rede pública de ensino de Tobias Barreto – SE. Está baseada 
em pesquisa bibliográfi ca dos principais pesquisadores no campo da educação da atualida-
de. Seu objetivo é trazer um panorama geral sobre o nível de conhecimento de um dos prin-
cipais distúrbios de aprendizagem na matemática, que é a discalculia, fazendo um enfoque 
do que seja tal distúrbio: as causas, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, procurando 
responder as diversas dúvidas que são peculiares sobre o tema.  Apresenta-se um parecer 
do que é este distúrbio de aprendizagem mostrando a importância de conhecer e saber lidar 
com as difi culdades na aprendizagem matemática. Os professores devem reconhecer, res-
ponder, conhecer e saber atuar com as diversas difi culdades de seus alunos, acomodando 
os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade 
para todos mediante currículos apropriados, modifi cações organizacionais, estratégias de 
ensino, recursos e parceria com sua comunidade. O artigo constata que o professor que 
atua na rede pública municipal de Tobias Barreto - SE, não conhece, não sabe lidar e o mais 
agravante nunca tinham visto falar em discalculia, mostrando que o sistema educacional 
Municipal de ensino possui uma defi ciência signifi cativa tendo em vista que a discalculia 
é um transtorno que impede o acompanhamento do nível intelectual normal do aluno. O 
Sistema de Ensino deve defi nir diretrizes para uma organização abrangente (autonomia 
fi nanceira, administrativa e didática) de modo a incluir o atendimento de alunos portadores 
de defi ciências ou distúrbios de aprendizagem nos serviços comuns e se necessário com 
recursos especiais; orientar as escolas e professores sobre procedimentos didáticos e ad-
ministrativos para favorecer a integração de alunos portadores de necessidades especiais 
nas classes comuns; reconhecer a validade dos serviços e auxílios de educação especial 
como recursos que apóiam e suplementam a educação escolar regular.

Palavras-chave: Educação, Fracasso escolar, Discalculia.
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O DESPERTAR PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.  

Ivo José Fontes Silva (Curso de Administração – UNIT, ivojosefontes@gmail.com), Maria 
Balbina de Carvalho Menezes (UNIT - mbalbina@oi.com.br)

 É necessário e urgente o emprego de uma educação ambiental para que no futuro não 
tenhamos a necessidade de enfrentar gravíssimos problemas decorrentes das atitudes im-
pensadas e inconseqüentes de hoje. Elemento indispensável desse processo de mudança 
e transformação é o educador atuante dessa área cuja importância é fundamental não só no 
que diz respeito aos meios de divulgação como principalmente quanto à formação e orienta-
ção dos alunos, pois destes depende muito nosso futuro. Apontamos as causas da situação 
vulnerável em que se encontra a terra e procuramos também através de pesquisas buscar 
possíveis soluções, uma vez que, ainda será possível impedir que pereçamos por exclusiva 
negligência dos seres humanos descompromissados com a sustentabilidade. Por meio de 
algumas medidas simples, poderemos fazer a diferença em nosso meio ambiente. E certa-
mente despertos para uma nova consciência, poderemos salvar a nós, nossa casa, e o pla-
neta terra. METODOLOGIA Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfi ca. 
Pesquisou-se em obras que tratam sobre sustentabilidade, educação ambiental, ecologia e 
meio ambiente. A pesquisa realizou-se em livros, revistas, pesquisas em artigos publicados, 
consulta a internet. RESULTADOS E DISCUSSÕES O presente trabalho foi apresentado em 
Simpósio sobre Desenvolvimento Sustentável fato que promoveu refl exão e conseqüentes 
mudanças no tocante a atitudes e comportamento relativos ao meio ambiente  de centenas 
de espectadores que participaram do evento. CONCLUSÃO Os principais causadores de 
todas as catástrofes que atualmente ocorrem no planeta são os seres humanos. É preciso 
não somente compreender esse fato como também buscar-se uma solução através de uma 
nova consciência para que desse modo se possa tentar “corrigir” e prevenir antes que seja 
irremediavelmente tarde.  Agir sustentavelmente é uma obrigação cabível a todos. São as 
ações realizadas nas empresas, indústrias assim como também nos lares em geral. Em 
todos os lugares é possível aplicar-se a sustentabilidade e cada indivíduo tem o dever de 
praticá-la, principalmente no local onde se tem maior poder de ação.
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GESTÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO SOBRE AS AÇÕES 
ECOLÓGICAS DE UMA EMPRESA DA REDE 

HOTELEIRA MACEIÓ-AL.  

Thalita Tavares Silva (thalita9544@gmail.com); Fernando Silvio Cavalcante Pimentel (fer-
nandoscpimentel@gmail.com); Joao Aureliano( jotaaureliano@gmail.com); Rafael André 
De Barros (rafa.sinfal@gmail.com)

Este estudo tem como objetivo investigar a situação de uma empresa privada do ramo 
hoteleiro no que diz respeito a suas ações ambientais, sob a visão da gestão de pesso-
as e do marketing. Realizando assim, levantamento das práticas de preservação do meio 
ambiente adotadas pela empresa, por meio de entrevistas e contatos com seus dirigentes; 
Identifi cando quais os métodos adotados pela gestão de pessoas diante das questões am-
bientais; Investigando quais os métodos adotados pela gestão mercadológica diante das 
questões ambientais; Indicando quais ações são voltadas à gestão ambiental, como um 
todo, na organização; Apresentando considerações e propostas a respeito dos resultados 
obtidos através da pesquisa. Justifi ca-se então este estudo devido ao crescimento do setor 
hoteleiro no contexto econômico mundial. Apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: 
Quais as ações realizadas pela gestão de uma empresa de médio porte do ramo hoteleiro, 
para a preservação ambiental, sob a ótica da gestão de pessoas, gestão mercadológica e, 
propriamente dita, a gestão ambiental? Para tal foi realizado um estudo de caso, de nature-
za qualitativa, com coleta de dados baseada em entrevistas não estruturadas, no intuito de 
conhecer as ações ambientais promovidas pela empresa. Observa-se algumas ações que 
foram implantadas com o objetivo de reduzir o consumo de energia como a troca de lâmpa-
das comuns para as fl uorescentes e desligamento dos frigobars. A empresa demonstra pre-
ocupação em operar de maneira ambientalmente correta, mesmo sem investir em palestra 
ou cursos para seus colaboradores, pois realizam reuniões periódicas entre eles onde são 
abordados temas de conscientização ambiental. A visão mercadológica do marketing ainda 
é pouco explorada, visto que, a empresa não utiliza estratégia de negócios para guiar suas 
ações publicitárias.

Palavras-chave:  Gestão ambiental, Ações ecológicas, Rede hoteleira
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IMPACTOS SOCIAIS DA LEI 12.008 NA ROTINA DOS 
MOTOTAXISTAS ITABAIANENSES. 

André de Carvalho Rezende (curso de Serviço Social – UNIT, andredecarvalhorezende@
hotmail.com), Lilian Santos Costa (curso de direito – UNIT), Luana Ribeiro dos Santos (cur-
so de Serviço Social – UNIT, luanasocial07@yahoo.com.br)

 A atividade “mototaxista” no município de Itabaiana-Sergipe tem despertado várias discus-
sões nos últimos sete meses aja vista a implementação do processo de Municipalização do 
Trânsito no referido município. Com a operacionalização da SMTT de Itabaiana e a recente 
sanção da Lei Federal n°12.008 que estabelece critérios para o exercício da atividade em 
questão mas, a mesma Lei que garante direitos, exclui (...) . a pesquisa se dá em duas 
vertentes A 1ª de cunho histórico, narrando a trajetória do pleito da regulamentação nas 
Assembléias. 2ª a analise  dos 650 formulários preenchidos no  “cadastramento” dos pro-
fi ssionais informais que exerciam essa atividade no município de Itabaiana.a analise dos 
dados nos possibilitou realizar um paralelo com a Lei Federal 12.008, estabelecendo uma 
ótica mais aguçada sob os efeitos desta, para comunidade mototaxista A ausência de uma 
legislação prévia, que regulamentasse a categoria, muito difi cultou o trabalho da Superin-
tendência Municipal de Trânsito e Transporte e da Secretária de Inclusão Social sobre as 
medidas a serem adotadas com a classe em questão. O estudo demonstra a necessidade 
de serem adotadas políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho, aja vista que 
um bom percentual destes profi ssionais não satisfaz os requisitos dispostos na Lei para o 
exercimento da atividade.
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O CINEMA COMO UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO DO ESTADO DE SERGIPE.  

Luis Felipe Freire Dantas Santos (Curso de História – UNIT, luisfelipe_freire@yahoo.com.br)

Este trabalho tem como objetivo central analisar e propor a discussão com professores 
do ensino de história, sobre a utilização, do cinema como uma ferramenta pedagógica, e 
a inserção desse assunto nos cursos de licenciatura. A utilização de fi lmes de cunho his-
tórico serve como forma de complementar os conteúdos que são trabalhados em sala de 
aula, contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, contextualizando o 
conhecimento dos alunos das instituições ensino do Estado de Sergipe, elevando o índice 
de desenvolvimento educacional. Para a utilização dessa ferramenta é necessário o pla-
nejamento, pois organizar e sistematizar são considerados modelos para o exercício da 
prática pedagógica. Portanto exige que o educador realize uma sequência de atividades 
como: a escolha do fi lme mais apropriado para o tema que se deseja trabalhar; conhecer 
o fi lme na íntegra, selecionando previamente as cenas que se deseja utilizar; escolha da 
metodologia que será utilizada para a exploração do fi lme; apresentação da sinopse do 
fi lme; orientação sobre que aspectos que deverão ser observados. Para turmas do ensino 
médio também adequado que o educador solicite a elaboração de relatório pós-fi lmes, pois, 
a linguagem escrita promove a reorganização do pensamento, a refl exão e a conexão entre 
as idéias, possibilitando ao educador de história mais elementos para realizar a avalia-
ção e conseqüentemente re-elaborar o planejamento. Os fi lmes tornam a aula bem mais 
atraente, e devolve ao professor o papel de agente mediador do conhecimento do aluno, 
elimina o desinteresse e a indisciplina. Os fi lmes servem como um agente facilitador para 
o jovem, e também possibilita a aprendizagem de várias habilidades, pois fornece um am-
biente agradável, motivador, planejado e enriquecido. E o aluno passa a ter uma postura de 
sujeito ativo intelectualmente, na busca de interação ensino-aprendizagem, o cinema é um 
mediador onde se explora o conhecimento sem transgredir suas limitações, possibilitando 
ao professor introduzir conceitos curriculares de forma agradável, levando o aluno a supe-
rar as difi culdades na aprendizagem, que é o objetivo principal desse estudo. Apesar da 
importância de tal recurso vários problemas implicam na sua aplicabilidade como: a falta de 
estruturas nas escolas (sala de vídeo), a hora aula do professor que fi ca limitada para o uso 
dessa ferramenta, a falta de capacitação de alguns professores, entre outros.

Palavras-chave: Educação, Cinema, História.
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O POLICIAL CONCILIADOR: UMA NOVA ATRIBUIÇÃO 
DO OPERADOR MILITAR DA SEGURANÇA PÚBLICA. 

Israel Santos Marcelo (Curso de Direito/ UNIT, msi.marcelo@hotmail.com), George Oliveira 
Gambardella (Curso de Direito/ UNIT, georgegambardella@hotmail.com) Orientadora: pro-
fessora Maria Luisa Scardini (luisascardini@superig.com.br).

Bastante evidente em qualquer área laborativa é o fato de o nível de escolaridade infl uenciar 
na prestação de um bom serviço a coletividade social.  Especifi camente, em se tratando de 
segurança pública, a qualifi cação é item de fundamental importância em meio à complexi-
dade de situações que surgem na rotina policial. Longe da época em que se recrutavam 
indivíduos “robustos” para o ingresso na polícia militar (causar temor era o requisito), hoje 
o que temos é um árduo processo seletivo no qual os fi nalistas, além de aptidão física, 
precisam demonstrar suas competências cognitivas. Nossa proposta é demonstrar que, 
muito embora a criação dos Juizados Especiais tenha “desafogado” o Sistema judiciário, a 
atuação da Instituição Polícia Militar- na contemporaneidade- tem mostrado que os ótimos 
resultados descritos nas estatísticas dos JEcrim(s) não podem dela desassociar-se. utiliza-
mos como metodologia a aplicação de questionários a policiais militares que desempenham 
suas funções no bairro Coroa do Meio, além da coleta de dados referentes a ocorrências 
policiais nessa comunidade, relativos ao período de 20/02/2009 e 24/05/2009, coletados 
junto ao CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e ao CEAC (Centro 
de Estatísticas e Análises Criminais da Polícia Civil- SE) ambos órgãos da SSP/ SE. Os pou-
cos casos conduzidos às delegacias e a percepção do policial no que tange aos “crimes de 
menor potencial ofensivo”- instituídos pela Lei 9099/95- têm demonstrado que não somente 
as atribuições descritas na Constituição Federal relativas ao militar estadual- prevenção e 
repressão- estão sendo desempenhadas, mas também está, o papel de “conciliador”, isto é, 
prefere-se mediar o confl ito entre as partes, a conduzir uma situação “de menor gravidade” 
à delegacia. O cruzamento entre as informações relativas às ocorrências notifi cadas via 190 
e os casos efetivamente levados às delegacias, adicionado à análise dos questionários apli-
cados aos militares, traz como fato a idéia de que a percepção do policial na resolução das 
situações de rotina vai além das atribuições descritas na Carta Magna. Conclui-se assim 
que, a Lei dos Juizados Especiais foi além dos objetivos pretendidos e produziu um novo 
tipo de ação, também nos operadores da segurança pública: a mediação de confl itos. Nota-
se, portanto, a necessidade de se incluir, nos cursos de formação dos militares estaduais, 
disciplinas que os conduzam a uma atuação efi caz - como conciliador- tornando-os, assim, 
auxiliares gabaritados da máquina pública, também nessa função, durante a busca constan-
te do estabelecimento de uma verdadeira “paz social”.
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PLANEJAMENTO SUSTENTAVEL NA AREA DE 
TRANSPORTES. 

Romário Nunes Tavares (Curso de Administração – UNIT,  romariovip@gmail.com) Marco 
Aurélio Lopes Façanha Junior (Curso de Administração – UNIT, marcojr_facanha@hotmail.
com), Sergio Cavalcante Serra  (Curso de Administração – UNIT, serginhoserra@hotmail.
com),   Thomaz Machado de Oliveira   (Curso de Administração – UNIT, zamoth_15@hot-
mail.com), M.s.c. Maria Balbina de Carvalho Menezes (Orientadora) 

O artigo do tipo de revisão da literatura com foco nos fundamentos teóricos tem como obje-
tivo primordial analisar a importância do planejamento para o desenvolvimento sustentável 
das empresas. A importância do pensamento sustentável é irrefutável para a sobrevivência 
do ser humano no planeta, pois se o homem não começar a refl etir sobre suas ações e 
como elas agridem o meio ambiente, a sobrevivência estará ameaçada. A idéia do desen-
volvimento sustentável entrou em ação, por causa da degradação para com o meio ambien-
te, colocando em risco os recursos naturais e a sobrevivência das espécies. O desenvolvi-
mento sustentável não priva o homem de buscar riquezas para satisfazerem seus prazeres, 
somente defende a tese que o desenvolvimento pode ser alcançado com consciência de 
que o meio ambiente deve ser zelado. Há diferença entre o desenvolvimento e o crescimen-
to, o desenvolvimento busca a proteção do meio ambiente diferente do crescimento que só 
visa crescer sem se preocupar com a degradação do meio ambiente. O artigo expõe essa 
realidade de preservar o meio ambiente acima de tudo, pois sem ele o crescimento eco-
nômico é inviável. É preciso planejar o desenvolvimento sustentável e desenvolver novas 
técnicas para que não atinjam o meio ambiente de maneira tão agressiva, e se degradar o 
meio ambiente que depois seja reparado. Um bom exemplo de planejamento é a área de 
transportes, que causa diversos tipos de impactos ambientais mais dispõe de programas 
para conservação e restauração do meio ambiente. Foi realizado um estudo de caso na 
empresa Taguatur Transportes, que torna viável o desenvolvimento sustentável e possui 
prêmios ambientais nacionais. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Transportes, Meio ambiente. 
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TIC, TUTORIA E LEGISLAÇÃO: INTERFACES NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.

Luiz Carlos Silva Lima (Núcleo de educação a Distância – UNIT, elliizs@bol.com.br)

O presente artigo tem como objetivo abordar o que é a Educação a Distância – EAD, o 
projeto de tutoria da Universidade Tiradentes – UNIT, nos Cursos de Graduação, a Base 
Legal, focalizando, entre outros aspectos, o signifi cado de ser presença como professor 
tutor na modalidade de ensino a distância e o crescente uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação – TIC. Quanto à metodologia empregada esta se fi xou na análise dos recur-
sos adotados e funcionamento como design e hipermídia para o desenvolvimento de novos 
cursos a distância. Observando que nas últimas décadas, a preocupação com a dissemina-
ção e a democratização do acesso à educação para atender a grande massa de educando, 
evidenciou a importância da educação a distância, realizada a princípio por meio de cor-
respondência, posteriormente através do uso de meios de comunicação como o rádio e a 
televisão associados a materiais impressos enviados pelo correio. O problema levantado foi 
verifi car se o advento das TIC estavam presentes na estrutura da educação a distância da 
UNIT como ferramentas de ensino e aprendizagem. Os suportes em ambientes digitais de 
aprendizagem acessados através do portal via internet da UNIT ou semi-presencialmente 
nos Pólos de educação a distância assumem papéis preponderantes de competência no 
cotidiano do ambiente de aprendizagem virtual.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tutoria; TIC
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APRESENTAÇÕES ORAIS NA ÁREA DE 
HUMANIDADES (TEMAS LIVRES)

A CHEGADA DA TV DIGITAL NO BRASIL. Danilo Garcia do Nascimento (Curso de Licencia-
tura em Geografi a – UNIT, danilogarcia1@hotmail.com), Gilmar Guimarães Teixeira (Curso 
de Licenciatura em Geografi a – UNIT, gillmar.teixeira@hotmail.com),  Jamisson Souza dos 
Santos (Curso de Licenciatura em Geografi a  – UNIT, jamissonsouza@gmail.com), Rafael 
Santos Álvares da Silva (Curso de Licenciatura em Licenciatura  em Geografi a  – UNIT, 
faelph@hotmail.com), Orientadora Rita de Cássia Amorim (Curso de Geografi a  - UNIT, 
decassiaamorim@infonet.com.br)

O sistema de transmissão digital da televisão a ser empregado no Brasil tem como base o 
modelo japonês Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T), o qual está 
presente em quatro continentes. A inovação da transmissão via satélite apresenta recursos 
como à interatividade com o telespectador brasileiro. Na transição da mudança da freqüên-
cia da rede de transmissão, outros aparelhos eletroeletrônicos poderão reproduzir o sinal 
digital de forma móvel, como por exemplo, celular, TV em miniatura e/ou receptores USB 
para PC. A pesquisa por ser muito recente em nosso país foi desenvolvida com base em ar-
tigos e textos do Ministério da Ciência e Tecnologia via internet. O processo de apropriação 
do conhecimento na elaboração da estrutura do trabalho apresenta etapas as quais foram 
seguidas da seguinte ordem, na primeira foram levantadas as aplicações das áreas da 
eletrônica e telecomunicação. Já a segunda estará ligada ao impacto gerado pela mudança 
de sinal de transmissão na população brasileira. O projeto de pesquisa avaliado teve início 
pela concepção do senso comum e desmitifi cada pelo conhecimento cientifi co. A grande 
discussão gerada a partir do tema abordado se dar através dos inúmeros recursos disponí-
veis a partir das inovações da técnica e tecnologia presente na TV Digital entre eles estão, 
a alta qualidade de som e imagem, a iteratividade que possibilitar a compra e pagamento 
de boletos bancários via controle remoto e TV, assim como será a participação do teles-
pectador ao vivo. O processo de transmissão digital no Brasil passou por adaptações de 
tecnologia criadas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E devido a essa especifi cidade o modelo de TV 
Digital brasileiro recebeu a codifi cação de canal aberto denominado Ginga. A transmissão 
digital para ser captada necessitará de um codifi cador, o qual cerca de 96% dos televisores 
hoje nas residências no país não o possuem. O governo brasileiro percebeu a aceitação 
da população pela troca da cobertura do sinal de transmissão de TV, e das indústrias de 
eletrônicos que passaram a incorporam o codifi cador de sinal digital nos televisores o que 
eleva o valor bruto do produto e em virtude da recente mudança de algumas emissoras para 
o sistema digital, o governo do Brasil transcreveu que ainda é cedo para trocar de TV com 
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codifi cadores ou comprar o codifi cador e alocar em seus televisores. A pesquisa possibili-
tou uma análise ampla da permuta do novo modelo de se ver TV e nela esclarecer que o 
sistema digital vai além da qualidade do sinal de som e vídeo, visando os altos custos da 
instalação e recepção do sinal.  

Palavras-chave: Televisão, Digital, Telespectador.
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 SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL E O PAPEL DO 
PODER JUDICIÁRIO. 

Julianne Dantas Vieira (Curso de Direito - UNIT, julivieira_19@hotmail.com), Franciele Faistel 
(Curso de Direito - UNIT, franfaistel@gmail.com.br)

A SAP (Síndrome da Alienação Parental) é a situação em que um dos genitores de uma 
criança a treina para romper os laços  afetivos com o outro. Os casos mais freqüentes da 
Síndrome estão associados a ruptura da vida conjugal que gera, em um dos genitores, uma 
tendência vingativa, desencadeando um processo de destruição, vingança, desmoralização 
e descrédito do ex-cônjuge. Neste trabalho, foi estudado o papel do Poder Judiciário na 
busca de identifi car a presença dos sintomas que permitam reconhecer que se está frente 
à alienação parental e a conseqüente responsabilização do cônjuge alienante. O presente 
trabalho utilizou-se do método de pesquisa dialético, buscando confrontar jurisprudências 
e doutrina. A técnica utilizada foi a bibliográfi ca que consiste na realização de consultas 
doutrinárias, pesquisas em sites específi cos, projetos de lei a respeito do assunto, artigos 
científi cos, no intuito de fundamentar e dar veracidade ao que se dispõe como argumento. 
Após a ruptura da relação conjugal, o fi lho é convencido pelo cônjuge alienante da existên-
cia de um fato, haja vista que nem sempre a criança consegue discernir que está sendo 
manipulada, e, comunicada esta noticia a um pediatra ou a um advogado, desencadeia uma 
confl itante situação para o profi ssional, que tende imediatamente a levar o fato ao Poder 
Judiciário, buscando a suspensão das visitas. Diante da gravidade da situação, acaba o 
juiz suspendendo as mesmas e determinando a realização de estudos sociais para aferir a 
veracidade dos fatos, através de procedimentos que em razão da sua própria natureza se 
mostram morosos, o que acarreta em sequelas psicológicas bem como em constrangimen-
tos. Diante da difi culdade de identifi cação da existência ou não dos episódios denunciados, 
imperioso cuidados redobrados na busca de identifi car a presença de outros sintomas que 
permitam reconhecer se está frente à alienação parental. Para isso, é indispensável não só 
a participação de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, mas também que o juiz se 
capacite para poder distinguir o sentimento danoso que leva o cônjuge a programar o fi lho 
para reproduzir falsas denúncias com o intuito de afastá-lo do seu genitor. A falsa denúncia 
não pode merecer o beneplácito da Justiça, ou seja, fl agrada a presença da síndrome, é 
indispensável a responsabilização do genitor alienante, que deve sentir que há o risco, por 
exemplo, de perda da guarda, ante a  falsidade da denúncia. Assim, espera-se que as consi-
derações tratadas na presente pesquisa contribuam para a formação crítica dos operadores 
do direito sobre o instituto da SAP.(UNIT)

Palavras chaves: Alienação Parental, Judiciário, responsabilização.
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ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS: O NOVO 
MODELO DE FAMÍLIA. 

Franciele Santana de Sousa (Curso de Serviço Social da UNIT – francy.sofi a@hotmail.com) 
José Romulo de Magalhaes Filho (Curso de Serviço Social – UNIT jrmf.pro@gmail.com).

A proposta deste artigo é oportunizar uma refl exão sobre o impedimento legal dos casais 
homoafetivos adotarem uma criança ou adolescente. Inicialmente, faz um apanhado his-
tórico sobre os diferentes modelos de família e suas dissoluções como consequências do 
surgimento de novas aspirações sócias. Rebate justifi cativas incabíveis, usadas como meio 
para violação aos direitos humanos desse grupo, bem como, os argumentos em favor da 
constituição de família por homoafetivos. (DESENVOLVIMENTO) Analisa que o preconceito 
é uma sutil arma contra a concretização da formação de família por homoafetivos, frisan-
do, que o sujeito mais prejudicado com esse impedimento é a criança. Elucubra também, 
acerca da união estável entre casais homoafetivos, ocorrência que encontrou brecha legal, 
a partir da Lei Maria da Penha em seu art. 5º, inciso II. A luta pelos direitos dos casais 
homoafetivos vem se alastrando por todo o mundo e em alguns países eles estão sendo 
consentidos. Como é o caso da Dinamarca que permite a união homoafetiva desde 1989, 
mas ainda proíbe a adoção; a Noruega permite a união desde 1993, e a partir de 2002 
passou a autorizar também a adoção; a Suécia permite a união civil desde 1994, mas só 
recentemente, no Canadá, em 1996, uma de suas províncias reconheceu a possibilidade 
de homossexuais assumirem a tutela e adotarem crianças e nos EUA apenas na Flórida 
não é permitida a adoção. Entre os países latinos americanos, Buenos Aires, capital da 
Argentina, em 2002, foi a primeira cidade a aprovar a legalização da união civil entre pes-
soas do mesmo sexo, dando vários direitos a eles, porém não admite ainda a adoção de 
crianças. Em abril de 2008, Israel reconheceu pela primeira vez a adoção de uma criança 
por um casal homoafetivo e lhe concedeu a nacionalidade israelense de um de seus pais; 
tratava-se de dois homens, um israelense e outro norte-americano. E por fi m, refl ete que é 
a partir do momento que as necessidades sociais geram os fatos, e estes, as leis, e sendo 
a adoção por casais homoafetivo uma realidade de fato e uma necessidade social, é certo 
que em breve esse direito será reconhecido, como afi rma Berenice Dias, dando origem ao 
novo modelo de família. Pois, de acordo com a valorização da dignidade da pessoa humana 
como elemento fundamental do estado democrático de direito não poderá haver qualquer 
discriminação baseada em características pessoais individuais, repelindo-se, dessa forma, 
qualquer restrição à liberdade sexual do indivíduo, não se podendo admitir, desrespeito ou 
prejuízo em função da sua orientação sexual.

Palavras- Chaves: Adoção; União Estável; Homoafetivos; Preconceito.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 99

 AMBIENTE E VIOLÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE ARACAJU (2004 A 2007). 

Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior (Curso de Geografi a – UNIT e LPPS-ITP/SE), 
fernando-geo@hotmail.com), Vania Fonseca (Curso de Geografi a – UNIT e LPPS-ITP/SE, 
vania@infonet.com.br) 

O estudo sobre violência é bastante abrangente, interdisciplinar e de grande relevância 
principalmente no Brasil, onde a violência vem crescendo rapidamente. Para se ter um 
estudo mais completo, é importante que se faça a correlação entre ambiente e violência, 
a qual permite o levantamento de hipóteses interpretativas da interligação entre fatores de 
várias ordens. No Brasil estudos apontam um conjunto de fatores que contribuem para o 
recrudescimento da violência, como a desigualdade e desagregação social, corrupção de 
valores morais, omissão, impunidade, entre outros. Embora a violência se manifeste de 
formas variadas, para este estudo sobre a região de Aracaju foram levantados dados sobre: 
homicídios, roubos e furtos de veículos na região metropolitana, compreendendo a capital 
e os municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, no 
período 2004 a 2007. Os homicídios foram analisados levando-se em consideração, para 
cada ocorrência, a data e o dia da semana, o local, a delegacia de registro, o sexo e a idade 
da vítima e o meio utilizado. Para roubo e furto de veículos detalhou-se, também, o tipo de 
veículo, e para o roubo de veículos foram incluídas informações sobre a arma utilizada e 
número de autores. A localização geográfi ca da ocorrência da violência foi feita utilizando 
o bairro como unidade espacial no município de Aracaju e o conjunto do município para a 
região metropolitana. Analisando a evolução de ocorrência de homicídios, observa-se um 
crescimento entre 2004 e 2006, seguido de decréscimo no ano seguinte, exceto em São 
Cristóvão que teve um pequeno aumento entre 2006 e 2007. Já os furtos de veículos vêm 
sofrendo variações em todos os municípios analisados, com tendência geral de crescimento 
entre 2004 e 2007. Em relação a roubo de veículos, foram apresentados dados expressivos 
para a região da Grande Aracaju, com tendência levemente crescente no período estudado. 
Esses três tipos de violência descritos anteriormente, indicam a correlação entre caracterís-
ticas ambientais de áreas intra urbanas com ocorrência dos atos de violência, assim, cada 
tipo de ocorrência é mais comum em diferentes espaços da cidade e da Grande Aracaju. 
Algumas características do ambiente urbano podem favorecer ou inibir a ocorrência de vio-
lência, embora por si só elas não expliquem esse fenômeno. Entretanto, devido a problemas 
com a base de dados, essas análises não puderam ser realizadas. Há necessidade de no-
vos estudos relacionados à violência, envolvendo diversas áreas do conhecimento, além de 
capacitação dos técnicos que preenchem os boletins de ocorrência. (PIBIC – UNIT) 

Palavras chaves: Violência, ambiente, ocorrência.
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ANALISANDO O ENSINO DE GEOGRAFIA A PARTIR DA 
RELAÇÃO ENSINO -  APRENDIZAGEM. 

Glauber Barros Alves Costa (Mestrando em Educação – UFS, glauberbarros@hotmail.com). 
 
O ensino de Geografi a deve ser investigado para se compreender a formação dos professo-
res que atuam com a disciplina Geografi a dentro das escolas de ensino fundamental. Esse 
tema foi proposto, pois o formado em Geografi a, muitas vezes, não consegue levar para 
a escola, o discurso e a prática aprendidos na universidade. Portanto para essa pesquisa 
qualitativa classifi cada com estudo de caso foi proposta, Os procedimentos utilizados neste 
trabalho tiveram o objetivo investigar como estão sendo trabalhados os conteúdos em sala 
de aula, principalmente nas turmas da 5ª série do ensino fundamental, na escola Cláudio 
Manoel da Costa da zona urbana da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, com 
essa pesquisa,o instrumento metodológico utilizado foram os questionários que tabulados e 
analisados, tiveram como referencial teórico autores como Freire (1983), Kaercher (1997), 
Ponthuscka (2007) entre outros teóricos que vem discutindo esses temas abordados na 
pesquisa. Os resultados da pesquisa revelaram uma desconexão da formação do professor 
com sua prática, na relação estabelecida dentro da sala de aula o professor de Geografi a 
tenta propor uma refl exão ainda acrítica, dentro de uma perspectiva tradicional, o que dire-
tamente interfere na relação ensino aprendizagem com o seu aluno. Donde se conclui que 
apesar de por vezes a formação do geógrafo educador ser refl exiva, critica e política, sua 
atuação em um sistema de ensino viciado e sucateado não permite uma atuação da mesma 
forma do professor de Geografi a.

Palavras –chave: Educação, Formação, Geografi a, Ensino aprendizagem
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AS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL FACE AOS 
DESAFIOS DA CONVERGÊNCIA. 

Manoel Messias da Silva Oliveira (Curso de Ciências Econômicas - UFS, manoel-ba@hot-
mail.com), Verlane Aragão Santos – orientadora (Curso de Ciências Econômicas - UFS, 
velorca@bol.com.br)

Com o surgimento dos movimentos de reestruturação capitalista, as telecomunicações fo-
ram inseridas como o setor chave, que sofreu grandes alterações no decorrer das duas 
últimas décadas. A partir dos anos 80 processos econômicos e tecnológicos tornaram 
necessária a reestruturação do setor de telecomunicações, passando por processos de 
desregulamentação, privatização, reposicionamento do Estado e constituição de novas for-
mas de regulação. O setor de telecomunicações brasileiro acompanhou esse processo de 
mudança. O trabalho orientou-se sob dois procedimentos: revisão de literatura e levanta-
mentos de dados secundários. Após a compreensão sobre o processo de reestruturação 
capitalista, desregulamentação do setor de telecomunicações e convergência tecnológica, 
foi necessário fazer um acompanhamento a periódicos especializados. Posteriormente, foi 
feito um levantamento sistematizado de dados sobre a atuação das operadoras de telefonia 
móvel e banda larga, observando fatores de ordem econômica, institucional e tecnológica. 
O acompanhamento da política de mercado das operadoras se deu através da catalogação 
sistemática de notícias referentes às operadoras em sites e periódicos especializados em 
telecomunicações.  Na atual década, as operadoras de telefonia móvel têm partido em dire-
ção ao mercado de banda larga. Neste contexto de evolução tecnológica, o telefone móvel 
é colocado como elemento crucial no processo de convergência e que tem se intensifi cado 
ao passo que os serviços de terceira geração (3G) se concretizam no Brasil. Em face das 
possibilidades tecnológicas e alterações na legislação, é de fundamental importância ob-
servar as decisões das principais operadoras, através de suas estratégias competitivas. O 
objetivo deste trabalho é acompanhar as políticas competitivas das grandes operadoras de 
telefonia móvel voltadas para o mercado de TV por assinatura e Internet. As operadoras de 
telefonia móvel no Brasil passam por uma fase de amadurecimento, tanto da tecnologia 3G 
que é relativamente nova no país, quanto do mercado que entra num processo signifi cativo 
de desenvolvimento e começa a apresentar os primeiros sinais de progressão no país. 
Apoio: OBSCOM.

Palavras-chave: Telecomunicações, Convergência, Telefonia móvel.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PRÁTICA DA 
NATAÇÃO DOS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

DAS ESCOLAS PARTICULARES DO MUNICÍPIO DE 
ARACAJU-SE.  

Alessandra Cristina Pereira de Oliveira (Formada no Curso de Educação Física-Licenciatu-
ra – UNIT, alecpo15@hotmail.com), Geize Mara Pires Carvalho (Curso de Educação Física-
Licenciatura – UNIT, geizecarvalho@yahoo.com.br), Hebert Gomes de Oliveira (Formado 
no Curso de Educação Física-Licenciatura – UNIT, hebinho_se@hotmail.com), Alvaci Frei-
tas Resende (Curso de Educação Física -UNIT, alvaci@melory.com.br)

Algumas escolas particulares oferecem as aulas de natação, com isso, muitos alunos 

aderem à prática da natação até como forma de bem estar e lazer por não ter muito tempo 

disponível fora da escola. O presente artigo tem como objetivo buscar compreender as 

representações sociais da prática de natação dos alunos do 1º ano do Ensino Médio das 

escolas particulares do município de Aracaju-se. Foi um estudo descritivo com aborda-

gem qualitativa e quantitativa fundamentado na teoria das representações sociais (TRS) 

e também pela a análise de conteúdo que é um conjunto de instrumentos metodológicos 

cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extre-

mamente diversifi cados. Para identifi car o que representa a natação para eles e quais os 

motivos que levam à continuidade da prática de natação, foram utilizados uma entrevista 

semi-estruturada (dados de identifi cação), e um questionário contendo seis (06) questões 

abertas. A amostra foi constituída por vinte (20) alunos do 1º do Ensino Médio (sendo 

eles 12 do sexo masculino e 8 do sexo feminino), que ainda praticam natação mesmo 

com todas as difi culdades impostas pelo Ensino Médio. Os resultados demonstraram que 

para (75%) dos alunos a prática da natação representa relaxamento, que como motivo 

principal para a prática da Natação (75%) dos sujeitos respondeu a competição, que as 

maiores difi culdades encontradas para praticar a natação (100%) dos sujeitos respon-

deram tempo, como característica motivadora do professor a prática da natação (75%) 

dos sujeitos responderam a rigidez nos treinos, que (75%) dos sujeitos responderam que 

é muito importante o papel da escola de orientação e de aconselhamento, que (75%) 

dos sujeitos disseram um psicólogo pode contribuir nas aulas de Natação em relação ao 

aconselhamento. Concluímos que a prática da natação representa uma forma de lazer e 

de bem-estar, como também uma das maiores difi culdades para os alunos praticarem a 

natação é o tempo, pois eles têm muitas obrigações relacionadas aos estudos, que se-
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gundo os alunos as competições, rigidez nos treinos, incentivo por parte dos professores 

e a qualidade de vida são os maiores fatores motivacionais a prática da natação e que é 

muito importante o papel da escola de orientar e aconselhar, que o papel da escola não 

é só de transferir conhecimento. A escola também tem como papel lançar na sociedade 

indivíduos mais preparados para a vida, com isso, a presença de um psicólogo é de suma 

importância no aconselhamento e preparação psicológica dos alunos, pois esse profi ssio-

nal tem uma grande capacidade teórica e prática relacionada aos sentimentos referentes 

a uma derrota seja ela nos estudos ou nas competições. 

Palavras-chave: Representações sociais; Natação; Fatores psicológicos na Educação.
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CÁLCULO E IMPLEMENTAÇÃO DO ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDM) DO MUNICÍPIO 

DE ITABAIANA NO ESTADO DE SERGIPE. 

Brenda Machado Lima (Curso de Ciências Econômicas - UFS/DEE/GID, guegulima@hot-
mail.com), Fernando Frei (Departamento de Estatística, UNESP, ffrei@assis.unesp.br), John 
Max Santos Sales (Curso de Ciências Econômicas – Bolsista FAPITEC - UFS/DEE/GID, 
jmmpb@hotmail.com), Marco Antônio Jorge (UFS/DEE/GID/ NUPEC, mjorge@ufs.br).

 O crescimento econômico por si só não é sinônimo de bem estar para a maioria da popu-
lação, é com desenvolvimento econômico, incorporando não só crescimento, mas também 
outros fatores, que irá defi nir melhorias na qualidade de vida da população. Com base no 
processo desorganizado de urbanização apresentado na realidade do Brasil, faz-se neces-
sário o planejamento municipal. A partir daí o IDM propõe formular um índice que a partir de 
indicadores de saúde, saneamento, educação e segurança possam expressar de maneira 
quantitativa o desenvolvimento da realidade municipal, nesse caso, escolhido o município 
de Itabaiana como primeira cidade a realizar tal índice no estado.  Escolhido o município a 
ser aplicado o índice, partiu-se para o desenho da amostra, com utilização de dados dos 62 
setores censitários do IBGE, a partir dos quais agruparam-se 07 zonas urbanas homogê-
neas, a partir da análise de clusters, considerando-se a similaridade em termos de renda e 
escolaridade da população. O tamanho da amostra foi determinado em 598 domicílios. Em 
seguida numerou-se os quarteirões pertencentes a cada zona homogênea da cidade com 
o objetivo de permitir o sorteio aleatório das quadras a serem visitadas, o que foi realizado 
com o auxílio do programa BioEstat 5.0. Cada quarteirão sorteado contribuiu com quatro 
domicílios (uma residência corresponde a uma face da quadra). Após o trabalho de campo, 
a outra fase foi alimentar com os dados primários o programa do Sistema IDM, de modo 
que a partir do programa informatizado puderam-se demonstrar os resultados obtidos da 
referida cidade. RESULTADOS: O IDM varia de 0 a 1000 pontos, sendo que quanto maior 
a pontuação, melhor a qualidade de vida da população amostrada. O resultado geral de 
Itabaiana foi de 849 pontos. O melhor desempenho ocorreu na temática de segurança, com 
992 pontos. Educação e Saúde apresentaram bons desempenhos, respectivamente 907 e 
912 pontos. O indicador de saneamento básico foi o que apresentou o pior desempenho 
frente aos outros, 795 pontos, particularmente em decorrência da inefi ciência do sistema de 
esgoto. Os dados obtidos no sistema, ao indicarem possíveis prioridades locais, darão aos 
gestores públicos de Itabaiana maiores subsídios para auxílio na formulação de políticas 
públicas. O uso de indicadores como sistema de avaliação de uma cidade, é uma dentre 
várias alternativas que o gestor público pode utilizar para empregar de maneira eqüitativa os 
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recursos, direcionando-os de maneira efi ciente de forma a atingir melhorias de qualidade de 
vida da população. Na composição de Planos Diretores, Zoneamentos, Estudos de Impacto 
Ambiental, Planos de Regularização Fundiária, dentre outros, utiliza dados quantitativos a 
partir de índices para somar informações e assim tornar o estudo completo de tal forma que 
auxilie ainda mais na tomada de decisão do poder público quanto a direcionar investimentos 
para proporcionar qualidade de vida à população. O IDM se calculado periodicamente em 
um tempo mais curto, poderá permitir comparação para que se vejam os efeitos do investi-
mento e assim buscar alcançar o máximo grau de qualidade de vida para o município.

Palavras-chave: Indicadores, Desenvolvimento Municipal, Itabaiana.
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CARNAVAL: A EVOLUÇÃO DO CARNAVAL BRASILEIRO 
A PARTIR DO SÉCULO XX. 

Alex Federle do Nascimento (UNIT - alexfederle@yahoo.com.br), Talita Santos Barreto (UNIT 
- talita_sud@hotmail.com), Claudia Nunes  (UNIT - claudianunesturismo@hotmail.com)

Entre os anos de 1900-1901, as práticas carnavalescas passaram a ter maior repercussão 
no Brasil. Pois, estava surgindo nesse momento as chamadas Músicas de Carnaval. O 
carnaval é acompanhado de uma série de folguedos populares promovidos habitualmente 
nos três dias anteriores ao início da Quaresma. Se apresenta com características distintas 
nos diferentes lugares em que se popularizou. As questões relacionadas à conceituação do 
quem vem a ser o carnaval foi feita através da opinião popular com um grupo de 20 pessoas, 
onde foi colocado o posicionamento das mesmas em relação ao conteúdo. Mas, analisamos 
também conceitos pré-estabelecidos por autores/pesquisadores da área, a exemplo de Ro-
berto da Mata. Para algumas pessoas da sociedade o carnaval tem origem obscura. No en-
tanto, a maioria da população vive, curte e lucra com suas práticas, uma vez que, durante o 
período do carnaval o Brasil é palco das mais belas festas realizadas no período. O carnaval 
é uma síntese da nossa cultura: tradição expansiva, acolhedora, temático e faz referencias 
a cultura brasileira. Desde as marchas realiza críticas de problemas sociais, econômicas, 
valores, comportamentos. Tem como principal manifestação a possibilidade das pessoas 
criticarem, o momento em que a sociedade vai de encontro com alguns paradigmas.

Palavras-chave: Carnaval, Práticas carnavalescas
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 DIFICULDADES SOCIAIS E LINGUÍSTICAS DO IDOSO. 

Jaqueline Santana dos Santos (Curso de Direito - UNIT, jaksantana17@hotmail.com)

O envelhecimento pode produzir algumas transformações nos falantes, seja em função da 
degenerescência psicofísica, seja em função dos fatores sócio-culturais. Devido a isso, a 
linguagem dos idosos torna-se não apenas um instrumento de comunicação, mas um com-
ponente na formação de preconceitos sociais. Foram feitas pesquisas bibliográfi cas, tendo 
como base principal o livro “A linguagem dos idosos” de Dino Preti. Além disso, também 
foram realizadas entrevistas com alguns idosos da cidade de N. Sr.ª Aparecida, as quais 
foram transcritas e analisadas, por meio de suporte teórico. O estudo realizado possibilitou 
a observação de que a linguagem dos idosos é infl uenciada tanto pelas condições psicofísi-
cas do falante, devido ao seu natural envelhecimento, como também em virtude de fatores 
sócio-culturais. Notou-se, através das pesquisas a respeito das características peculiares 
à fala dos idosos, que as diferenças básicas entre essa linguagem e a dos falantes mais 
jovens residem na intensifi cação das características comuns a ambos. Essa intensifi cação 
é ocasionada pela maior lentidão do idoso em processar as informações durante a comu-
nicação, e pelos problemas de audição e memória provenientes da idade avançada dos 
indivíduos. Quanto às marcas lexicais da fala do idoso, comprovou-se que são responsáveis 
pela construção da categoria espaço-tempo no discurso, o qual se encontra voltado para o 
passado. Em relação aos aspectos relacionados à estrutura do discurso, observou-se que 
passado e presente se inter-relacionam, pois é uma tendência natural o indivíduo que se 
encontra na velhice prender-se aos valores do passado para marcar sua oposição ao tempo 
presente. Além disso, percebeu-se que o idoso é visto por muitos como uma “categoria 
social”, a qual estar sujeita a discriminações por parte dos mais jovens, a medida que são 
atribuídos aos idosos características como incompetência, passividade, lentidão, depen-
dência, passividade, fraqueza, entre outras. Muitas são as difi culdades sociais e lingüísticas 
enfrentadas pelas pessoas idosas na sociedade moderna. 

Palavras-chave: Idoso, Sociedade, Linguagem.
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DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ÀS FUNÇÕES 
INSTITUCIONAIS: A CONSOLIDAÇÃO DE 

UMA GERAÇÃO. 

Joana D`Arc Costa (UNIT - joana_unit70@yahoo.com.br), João Bosco Araújo da Costa 
(UFRN - joaobac@uol.com.br)

O estudo destaca os movimentos sociais, a saber: estudantis, professores, bancários, mi-
neiros e trabalhadores rurais, que tiveram suas principais lideranças, projetadas no cenário 
político sergipano. Utiliza como marco teórico o conceito de geração de Delgado (2007), faz 
referencia Otávio Velho, como categoria analítica nas Ciências Sociais. Tem como proce-
dimento metodológico a pesquisa qualitativa e para tanto, utilizou como instrumentos sites, 
jornais e depoimentos colhidos nas entrevistas orais. Adota como marco temporal o proces-
so de redemocratização do país e em particular no Estado de Sergipe, de onde emergem 
as lideranças políticas que posteriormente forma o novo de bloco de poder da política ser-
gipana. Trata ainda da reordenação dos movimentos sindicais como entidades classistas, 
voltados para os interesses de suas categorias e preocupados com a formação consciente 
da sociedade brasileira. Dos cinco movimentos estudados, descreve a trajetória e atuação 
das principais lideranças nos respectivos movimentos, apontando sua consolidação no es-
paço legislativo, executivo e judiciário. Um aspecto comum a todos os que integraram esta 
geração foi o fato de terem iniciado sua militância no movimento estudantil, migrarem para 
o movimento social e estarem atrelados aos partidos políticos e respeitarem as suas delibe-
rações. Nas considerações fi nais, destaca os principais elementos constitutivos da trajetória 
e consolidação dessa nova geração na política do Estado.        

Palavras-chave: Movimentos Sociais, regime militar, liderança.
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 HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS DA FEIRA LIVRE DA CIDADE 
DE LARANJEIRAS-SE. 

Carolyne lima da silva ( Curso de Comunicação Social - UNIT), Gilmara  Gonçalves Baptista 
Moura (Curso de Comunicação Social - UNIT), Augusto César Feitosa (ORIENTADOR – 
UNIT- fi lofeitosa@yahoo.com.br)

Os aspectos comunicacionais se diversifi cam e assumem performances diversas. A feira é 
um lugar privilegiado para a observação de tais aspectos. Lá, a comunicação se faz pre-
sente na cor – utilizada para chamar a atenção do freguês – na disposição dos produtos, e 
no poder do “grito”, porque é valendo-se da comunicação oral, para chamar a atenção de 
quem passa, que o feirante garante a preferência do público e a venda das mercadorias. 
Este estudo pretende mostrar a importância da feira livre de Laranjeiras-SE e sua democra-
cia quanto às relações sociais ali formadas através de um amplo processo comunicacional. 
Como recurso metodológico abordamos algumas obras que se dedicavam à análise do 
município e a uma tipologia das feiras em geral, visto não existir nenhum trabalho específi co 
voltado para tal tema. Na atividade de campo foram desenvolvidas entrevistas em situações 
diversas e com os personagens mais típicos da localidade. Privilegiamos a entrevista narra-
tiva para que o entrevistado, colaborador, revelasse através das suas histórias um perfi l das 
vivências e práticas seculares passadas de pai para fi lho na construção da comunicação. O 
que resultou na obtenção de narrativas peculiares que relatavam o início, as experiências e 
as impressões do que confi gurava “a feira”. Assim, coletou-se uma gama de relações comu-
nicacionais da feira e sua riqueza cultural, resultando num vídeo-documentário.

Palavras-chave: Feira, Laranjeiras-SE, Comunicação
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INTERDISCIPLINARIDADE: UM DESAFIO ENTRE OS 
PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DA POLÍCIA 

MILITAR DE SERGIPE. 

Márcio Alves dos Santos (Curso de Serviço Social – UNIT, marcioalves.sso@gmail.
com), Rosemeire Maria Antonieta Motta Guimarães (Curso de Serviço Social - UNIT, 
rosigabi@terra.com.br).  

Muito se fala sobre interdisciplinaridade nos dias hodiernos como modelo em organização 
de trabalho. Nesse sentido, propomo-nos através desse trabalho, refl etir sobre a prática 
usual da multidisciplinaridade observada na área de atuação do Assistente Social em hos-
pitais, em tela o Hospital da Polícia Militar. Utilizamo-nos da observação-participante e da 
pesquisa documental realizadas na referida instituição, haja vista os seus profi ssionais atu-
arem unicamente em saberes específi cos e não dialogarem entre si para a completude do 
processo diagnóstico/cura, necessário ao pronto-restabelecimento dos pacientes. Colhendo 
informações nos prontuários dos pacientes, notamos a inobservância e a ausência de inte-
ração entre o(s) outro(s) profi ssional(is) solicitado(s). A prática isolada dos profi ssionais fi ca 
realçada no momento de que quando nas visitas às enfermarias, feita pelo serviço social do 
hospital, os clientes deixam claro observar que um profi ssional não interage com o outro. A 
Interdisciplinaridade, buscada fi losofi camente por conceituados autores, ainda se encontra 
num nível teórico-refl exivo, uma vez que se diz praticá-la e não se observa efetivamente tal 
atuação. O capitalismo de tal modo nos coopta, chegando ao ponto de pensarmos fazer a 
atuação interdisciplinar, sinônimo até de conhecimento discursivo, somente, enquanto ver-
dadeiramente a multidisciplinaridade é observada a olhos vistos.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Serviço Social, Prática Profi ssional.
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 O ENSINO DE HISTÓRIA SOB O OLHAR DA 
INTERDISCIPLINARIDADE. 

Larissa Santa Rosa de Santana (Assessora Pedagógica – PAGR/UNIT Larissa.santa.
rosa_@hotmail.com)

Ao longo do tempo, concebeu-se a História como a ciência do passado. Ciência, no sentido 
positivista, detentora de saberes universais e absolutos. Apresentando-nos reis e heróis 
como únicos construtores do fato histórico, negando qualquer relação do fato acontecido 
com o presente. Essa concepção de história norteia a prática pedagógica de muitos profes-
sores e autores de livros didáticos, resultando na perpetuação de um ensino/aprendizagem 
calcado nos princípios da linearidade. Nessa ótica, discussões têm sido travadas para que o 
ensino de História promova o conhecimento capaz de apreender os fatos em seu contexto, 
sua complexidade, seu conjunto. Superando, assim, a fragmentação do conhecimento que 
impossibilita estabelecer relações mútuas entre as disciplinas. Neste sentido, o projeto de 
pesquisa teve por foco principal, apresentar o processo histórico da História como disciplina 
escolar, e apontar a Interdisciplinaridade como possibilidade de remanejar seu ensino, na 
perspectiva de favorecer a construção de um conhecimento, segundo o qual o objeto anali-
sado não se faça centrado na historiografi a das cúpulas, visto que a idéia aqui defendida é 
instigar os professores da disciplina História para reconstrução de um ensino que possibilite 
ao educando compreender a sua atuação no processo de construção do conhecimento 
Histórico, favorecendo para a quebra do paradigma da História linear, cartesiana, imutável. 
Para tanto, inicialmente procedeu-se uma revisão dos principais fundamentos da interdis-
ciplinaridade, assim como do contexto em que esta emerge. Em seguida, foram realizadas 
entrevistas com um grupo de 10 (dez) professores de escola pública e outro grupo de 10 
(dez) professores da rede privada de ensino, a fi m de analisar os recorrentes desafi os de 
interdisciplinar a disciplina História. O trabalho desenvolvido a partir de uma perspectiva 
metodológica interdisciplinar e múltipla comprovou efetivamente a relevância de atividades 
concretas e contextualizadas para a contribuição na aproximação dos alunos com o meio 
de vivência. É na arte de educar que o professor interdisciplinar realiza sua “Grande Obra”. 
Por isso propomos esse diálogo entre História e interdisciplinaridade. É a sala de aula um 
território favorável aos encontros das mais diversas pessoas, possuidoras dos mais varia-
dos saberes, com outros saberes, produzidos por outras pessoas. Nesses encontros as 
transformações acontecem – a transformação do conhecimento e transformação de cada 
um – e nos levam a outro nível de realidade. 

Palavras-chave: História, Interdisciplinaridade, Conhecimento, Disciplinas, Reconstrução.
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O IMPACTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES EM ARACAJU/SE (2000-2007). 

João Mouzart de Oliveira Junior (Curso de Historia - UNIT joãomouzart21@hotmail.com), 
Daniel de Castro (Curso de História – UNIT)

A violência vem sendo uma das maiores preocupações da sociedade moderna, afetando 
todos independentes de grupos sociais, a violência perpetrada por indivíduos contra indi-
víduos, com repercussão social, política ou cultural. Ela possui características qualitativas 
e qualitativas , surgindo na sociedade por meio de ações que interligando, interagem e se 
fortalecem, possuído como expressão concreta, os diferentes meios e métodos de coerção 
e dominação utilizados com a fi nalidade de conquista, reter poder ou obter privilégios. O 
presente trabalho teve como objetivo verifi car a situação do abuso sexual de crianças e 
adolescentes em Aracaju (2000-2007) buscando identifi car os tipos de violência sexual seja 
abuso verbal, telefonema obsceno, Exibicionismo ,Voyeurismo , pornografi a  e atos físicos  
que são  os tipos de causas e conseqüências, que ocorrem com crianças e adolescentes. 
Portanto fez necessários estudos bibliográfi cos e pesquisas as profi ssionais da área de 
educação, buscando também livros, revistas, reportagens e artigos de diversos autores 
facilitando a coleta ou dados necessários a realização da mesma. Neste artigo foi levantada 
a questão da violência sexual, e a conscientização da sociedade sobre este fato, observou-
se a falta de informação, sendo um dos aspectos para o crescimento deste ato libidinoso, 
também foi detectada a desestruturação emocional e econômica infl uenciando de maneira 
negativa esta problemática. No desenrolar do trabalho, observa-se o quanto a violência 
sexual tem sempre algo a mais para nos revelar, é necessário: investigação, discussão e 
questionamentos sobre os acontecimentos marcantes na sociedade.

Palavas-chave: Violência sexual, Criança, Adolescente.
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O INSTITUTO DO JUS POSTULANDI NO DIREITO 
PROCESSUAL DO TRABALHO. 

Cauê Cardoso de Rezende Limeira (Curso de Direito – UNIT, caue_cardoso@hotmail.com), 
José Alvino Santos Filho (UNIT, alvinofi lho@uol.com.br)

Tendo como base uma análise do instituto do jus postulandi na Justiça do Trabalho e dos 
princípios constitucionais relacionados, busca-se nesse trabalho demonstrar que o instituto 
em si encontra-se falido e não atinge às suas fi nalidades essenciais para qual foi criado, isto 
é, proporcionar maior acessibilidade à população hipossufi ciente garantindo justiça plena 
e efi caz. Em regra o jus postulandi é privativo dos advogados, mas na justiça trabalhista 
essa capacidade postulatória pode ser concedida às partes, facultando a estas o direito de 
defender-se pessoalmente em juízo. Foi feita primeiramente uma análise pormenorizada do 
Estado e do advogado, demonstrando a obrigação do Estado proporcionar a seus gover-
nados assistência judiciária gratuita e integral, demonstrando também sua função e indis-
pensabilidade frente ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Este trabalho 
vem demonstrar os equívocos rotineiramente apresentados na utilização do jus postulandi, 
assim como a urgente necessidade de que este instituto precisa ser revisto para se adequar 
à realidade jurídico-social presente. Nessa perspectiva, seguimos analisando os aspectos 
gerais do instituto, mostrando suas características peculiares e discutindo se o instituto vem 
alcançado sua real fi nalidade, proporcionar o acesso à justiça. Sobre os princípios consti-
tucionais relacionados ao estudo apresenta-se uma breve  sobre estes e faz-se uma pon-
deração entre o instituto e os princípios aplicáveis a ele, esclarecendo que vários princípios 
basilares de uma Sociedade Democrática de Direito estão sendo prejudicados de forma 
escancarada. Após os esclarecimentos brevemente abordados anteriormente, analisa-se 
criticamente o jus postulandi demonstrando um aparente confl ito de normas presente na 
discussão, confl ito tanto entre a Consolidação das Leis do Trabalho e a nossa Constituição 
Federal, como também entre a CLT e o próprio Estatuto da Advocacia. Por fi m, enfocamos 
o estudo aos limites do instituto, demonstrando seus limites de aplicabilidade e sua esfera 
essencialmente trabalhista.
Assim, fi nalizando este trabalho, apresenta-se uma sugestão ao problema que o jus postulan-
di vem proporcionando às partes, uma idéia falsa e romântica, sendo a única forma de propor-
cionar uma justiça gratuita e integral aos necessitados é garantido seu direito constitucional, 
previsto no art. 5º da CF/88, possibilitando assim, à eles uma ordem jurídica justa.

Palavras-chave: Jus Postulandi; Princípios constitucionais; Acesso à justiça.
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O TRANSEXUALISMO: PARA ALÉM 
DTRANSGENITALIZAÇÃO, BUSCANDO A LEGALIDADE 

NA IDENTIDADE CIVIL.

Ivan Cavalier Vitral (Curso de Direito - UNIT, ivancavalier@hotmail.com), Maxwell Dantas 
Lima (Curso de Direito – UNIT, mdantaslima@hotmail.com ), Lucivânia Guimarães Salles 
(Curso de  Direito – UNIT, lucivaniasalles@hotmail.com).

O presente trabalho tem como objetivo examinar as pesquisas no âmbito jurídico e também 
no de diversas áreas atuantes no contexto da transexualidade humana, buscando funda-
mentos científi cos para a justifi cativa e a consequente obtenção da permissão democrática 
e cidadã de concessão, expressa em lei, para a mudança do nome próprio do transexual, 
transgenitalizado ou não, no Registro Civil. O método utilizado para o desenvolvimento da 
pesquisa foi o da leitura crítica, investigativa e refl exiva das fontes bibliográfi cas e das ele-
trônicas, baseada no exame de diversos pontos de vista e noções de jurisprudência de com-
petentes teóricos do direito, em busca de um raciocínio esclarecedor dos meandros do tema 
referente à sexualidade humana. Não há lógica em que só as pessoas transgenitalizadas 
sejam alvo de uma futura lei, justo por diversas outras circunstâncias como as de que uma 
dessas pessoas não tenha condições saudáveis para a cirurgia em virtude de ser portador 
de diabetes ou outra enfermidade que lhe complique um processo operatório. Não seria a 
cirurgia, dessa forma, condição sine qua non para a anotação do nome próprio de pessoa 
no Registro Civil. A cirurgia é mesmo e mais ainda uma mudança superfi cial. A realidade 
primeira é a da mente de um ser humano que pensa e age ao contrário do sexo que a natu-
reza lhe dotou e que o Estado registrou. Em busca da lógica, da perspectiva da legalidade 
e do respeito à dignidade humana cidadã e democrática, esta pesquisa  fundamenta uma 
solicitação veemente: a da criação e aprovação de uma lei que benefi cie os transexuais com 
a anotação de um nome próprio de pessoa condizente com a sua mente e também com a 
sua fi gura física, sendo estes, transgenitalizados ou não.

Palavras-chave: Transexualidade humana, Direito, Registro civil.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 115

O USO DAS TIC’S PARA A MELHORIA DO 
ENSINO-APRENDIZAGEM. 

José Uibson Pereira Moraes (IFS, joseuibson@yahoo.com.br)

O ensino do século XXI enfrenta uma realidade repleta de desafi os no que diz respeito a 
sua melhoria. Professores, pesquisadores, gestores, alunos e sociedade, em geral, buscam 
alternativas que se não resolvam, ao menos minimizem a drástica queda na qualidade da 
Educação como um todo. Em meio a esse contexto aparecem as TICs (Tecnologias de In-
formação e Comunicação), como ferramentas de auxílio nesse processo de melhora. Várias 
pesquisas apontam para resultados signifi cativos com a utilização correta dessas novas 
tecnologias. Buscou-se neste trabalho fazer um levantamento da literatura com relação ao 
aspecto positivo do uso das TICs. Salientando-se em questão, que visão os educadores tem 
das TICs, possíveis experiências positivas e de que maneira se pode fazer o uso correto 
desta ferramenta que está se mostrando cada vez mais promissora no aumento da qualida-
de do ensino-aprendizagem. Foi feito também, na oportunidade, uma pesquisa de campo 
com professores de dois colégios (um público e outro particular) com relação ao uso de 
recursos tecnológicos. Os resultados foram surpreendentes e mostram como está a realida-
de atual no ensino. Estes resultados encontram-se de acordo com a literatura pesquisada. 
Conclui-se a partir da pesquisa de campo e também do levantamento bibliográfi co ocorrido, 
que as TICs podem ser uma ferramenta, que se usada de maneira correta, provoque mu-
danças marcantes e positivas no ensino atual, mudanças essas, que melhoram signifi cati-
vamente a aprendizagem dos alunos. Tendo em vista também que essas novas tecnologias 
estão acessíveis a maioria dos alunos, já fazem parte de sua realidade.

Palavras-chave: TIC’s, Ensino-aprendizagem, Educação.
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QUESTÃO SOCIAL E PROGRAMAS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL. 

Rosemeire Maria Antonieta Motta Guimarães (Curso de Serviço Social UNIT – 
rosigabi@terra.com.br)

Com a discussão acerca das novas confi gurações da questão social na fase contemporâ-
nea do capitalismo monopolista, notadamente cingida pela fi nanceirização do capital, temos 
como objetivo apresentar o atual cenário das políticas sociais no Brasil, analisando especi-
fi camente os Programas de Transferência de Renda incorporados pela Política de Assistên-
cia Social a partir da Constituição Federal de 1988 e previstos na Lei 8743/93 – Lei Orgânica 
da Assistência Social – LOAS. A pesquisa bibliográfi ca subsidiou metodologicamente esse 
trabalho, uma vez que se trata de artigo teórico fundamentado na revisão da literatura exis-
tente sobre o assunto e com ampla repercussão na formação profi ssional do Assistente 
Social. Percorridos os passos relativos à escolha do tema, à sua problematização, à leitura 
e fi chamento das referências, procedemos à redação com discussão e análise pertinentes 
ao tema em foco. Na contemporaneidade do capital, a questão social adquire novas expres-
sões diante do quadro social e econômico que se delineia.  São visíveis aspectos relativos à 
fl exibilização das relações trabalhistas, à precarização das condições de trabalho, à quebra 
de contratos e de conquistas históricas alcançadas pela classe trabalhadora, como tam-
bém se acentuam as desigualdades sociais, há o desfi nanciamento das políticas sociais 
e o desemprego toma dimensões alarmantes. Entretanto, concomitante a degradação das 
condições de existência de parcela da população brasileira diante das manifestações da 
questão social, verifi ca-se que os atuais Programas de Transferência de Renda postos em 
vigor pelo poder público, como o Bolsa-Família, o BPC, o PETI, são vulneráveis à crítica fun-
damentada, haja vista não promoverem mudanças estruturais e não superarem problemas 
que dizem respeito à dignidade humana. Para os Assistentes Sociais, os desafi os postos à 
efetividade de políticas sociais com justiça e equidade não arrefecem a defesa dessa cate-
goria profi ssional pela consolidação do seu projeto ético-político e na busca incessante por 
uma sociedade – de fato – democrática, visto que há tempos construímos um arcabouço 
teórico-metodológico que nos qualifi ca e possibilita nossa atuação diante da questão social 
e as suas expressões emergentes.

Palavras-chave: Questão Social, Políticas Sociais, Programas de Transferência de Renda.
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RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA: INEXIGIBILIDADE 
DE SENTENÇAS INCONSTITUCIONAIS. 

Gabriela Anete de Oliveira Brasil (Curso de Direito – UNIT, gabi_anete_brasil@hotmail.com), 
Martha Franco Leite (Curso de Direito - UNIT, martha.pro@hotmail.com)

Tendo como ponto de partida uma análise do instituto jurídico da coisa julgada e dos prin-
cípios constitucionais relacionados, busca-se nesse trabalho demonstrar a possibilidade 
de relativizar esse instituto jurídico quando a sentença que transitar em julgado estiver em 
desconformidade com a Constituição Federal do Brasil, confi rmando que com a evolução 
e as mudanças que sempre ocorrem na sociedade, faz-se necessária também a evolução 
do Direito. Foi feita primeiramente uma análise pormenorizada da coisa julgada e logo após 
uma analise dos princípios que a norteiam. Sobre os princípios apresenta-se um breve his-
tórico, identifi cando que o direito nesse ponto evoluiu muito. Primeiro os princípios eram de 
suma importância no sistema jurídico; num segundo momento surge o positivismo, no qual 
somente o que estava descrito na legislação vigente de uma determinada comunidade era 
o que poderia valer para regê-la, gerando uma situação em que os princípios se colocavam 
hierarquicamente abaixo das regras jurídicas. Surge, porém, o período pós-positivista, vivi-
do nos dias atuais, no qual todos devem seguir, antes de qualquer legislação, os princípios, 
que são hoje normas fundamentais do sistema jurídico. Após todos esses esclarecimentos, 
analisa-se o fenômeno da coisa julgada inconstitucional, bem como os meios cabíveis e 
hábeis para impugná-la. Trata-se, então, da previsão legal contida no art. 475-J, §1°, do 
CPC, e da ação rescisória. Apresentam-se os posicionamentos contrários à relativização 
da coisa julgada, seja ela inconstitucional ou não, pois parte da doutrina entende que não é 
possível essa relativização, defendendo acima de qualquer coisa, o princípio da segurança 
jurídica. Apresentam-se também os entendimentos dos doutrinadores favoráveis à fl exibi-
lização da sentença que transitar em julgado desconforme à Constituição da República, 
baseados, essencialmente, na ponderação de princípios. Em síntese, o que se propõe a 
demonstrar nesse trabalho é que, nos dias atuais, os princípios estão acima de qualquer 
norma e quando existir colisão entre esses princípios o princípio da ponderação deverá ser 
utilizado pelo magistrado. Analisa-se, então, o fenômeno da coisa julgada inconstitucional e 
a sua conseqüente inexigibilidade, pois não se pode mais admitir a perpetuação de senten-
ças transitadas em julgado com o fundamento contrário à Constituição Federal, acabando 
com a confi ança e esperança depositados no Poder Judiciário, somente para garantir o 
princípio da segurança jurídica, pois há de se entender que esse princípio deverá ceder 
quando outros princípios constitucionais forem mais condizentes com o caso concreto. Foi 
feita uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfi ca, partindo-se da análise 
das divergências que pairam entre os operadores do direito para, ao fi nal, apresentar uma 
posição pessoal quanto ao tema abordado.

Palavras-chave: Coisa julgada; Princípios constitucionais; Relativização
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RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE 
UMA CHANCE. 

Roseli dos Santos (Curso de Direito – UNIT, roselle@ig.com.br), Martha Franco Leite (Curso 
de Direito - UNIT, martha.pro@hotmail.com).

O instituto da responsabilidade civil reclama, para a confi guração do dever de reparar, a 
presença de três requisitos, a saber: conduta ilícita, relação de causa e efeito e resultado 
danoso. Nessa ordem de idéias, restando indemonstrado um destes requisitos afi gura-se 
inconcebível a reparação civil. Com base nessa premissa, tem-se  afi rmado que a pro-
blemática enfrentada pela teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance é a 
possibilidade de incerteza do dano. Nesse viés, fazem-se as seguintes indagações: qual o 
motivo que justifi ca uma reparação civil respaldada em perda de uma chance se, mesmo 
levando-se em conta que o curso normal dos acontecimentos foi interrompido pela atuação 
ilícita do agente ofensor, não há, em tese, nenhum dano? Outrossim, em existindo um dano 
decorrente de chances perdidas, em qual modalidade de danos estas se inserem? Para a 
análise de tais indagações, lança-se mão de uma abordagem qualitativa. Tal abordagem se 
perfaz através da consulta a obras de diversos doutrinadores, bem como julgados dos tribu-
nais pátrios visando o desate da questão. Por tais razões, faz-se necessária a utilização do 
método indutivo, pois é a partir das premissas extraídas da leitura dos estudiosos do tema 
que se verifi ca o cabimento ou não de uma indenização fundada em perda de uma chance.
Os resultados obtidos na pesquisa apontam que a teoria da perda de uma chance, como 
novo modo de responsabilização civil, é perfeitamente cabível. Isso porque o ordenamento 
jurídico brasileiro prevê uma cláusula aberta de responsabilidade civil que alberga toda e 
qualquer espécie de dano. A referida cláusula está prevista no artigo 186 do Código Civil 
que assim dispõe: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudên-
cia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito”. Por seu turno, o Princípio da reparação integral dos danos, expressamente previsto 
no artigo 402 do mesmo diploma legal, reforça ainda mais o acolhimento no direito pátrio da 
teoria francesa, pois assegura à vítima uma indenização daquilo que efetivamente perdeu 
e do que deixou de ganhar. Na mesma linha de raciocínio, a Lei Maior consagrou como 
primado constitucional o Princípio da dignidade da pessoa humana e como fundamento 
do Estado Social e Democrático de Direito uma sociedade livre, justa e solidária.  À luz 
do exposto, conclui-se pela plena admissão da teoria da perda de uma chance no direito 
brasileiro, considerando que o dano passível de ressarcimento resulta da perda da chance 
de alcançar uma vantagem ou evitar um prejuízo e não da própria vantagem. Ademais, só é 
passível de indenização a chance séria e real, afastando-se, destarte, danos hipotéticos ou 
eventuais. E, fi nalmente, verifi ca-se que o dano decorrente da perda da chance tem nature-
za autônoma e específi ca, pois se aperfeiçoa na chance em si considerada.

Palavras-chave: Responsabilidade; Chance perdida; Indenização
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ROYALTIES DO PETRÓLEO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE 

ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS. 

Jônatas dos Santos de Souza, (Universidade Federal de Sergipe - jonatasssouza@
gmail.com); José Ricardo de Santana (Universidade Federal de Sergipe - jrsantana@
infonet.com.br) 

O objetivo do presente trabalho foi comparar a administração dos royalties nos municípios 
sergipanos, baianos e fl uminenses. Foi utilizado como base de dados os municípios de Ser-
gipe, Bahia e Rio de Janeiro, sendo que os dados dos dois últimos foram usados para aná-
lises comparativas com o primeiro. Foram coletados dados sobre suas receitas tributárias e 
despesas com investimentos, fazendo-se posterior estudo sobre cada situação apresenta-
da. (RESULTADO) O resultado obtido possibilitou a construção de dois índices: o Impacto 
nas Receitas Públicas (IR) e o Impacto no Investimento Público (II). Os dados trabalhados 
permitem concluir que os municípios da Bahia embora apresentem decréscimo em sua 
participação de royalties apresenta grande similaridade com os municípios sergipanos. En-
tretanto, estes precisam desenvolver políticas e metas executáveis que os ponha dentro 
do quadro nacional como exemplo de administração e aplicação das receitas oriundas de 
seus recursos naturais. Já os municípios do Rio de Janeiro demonstram que, o bom uso 
dos benefícios dos royalties, viabiliza o aumento da receita tributária e dos investimentos no 
futuro sustentável.PIBIC/CNPq/UFS

Palavras-chave: Royalties, Desenvolvimento, Gestão Sustentável.
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USO DA INTERNET COMO INSTRUMENTO DE 
MUDANÇA SOCIAL. 

Matheus Silva Mendonça (Curso de Direito – UNIT matheus5674@yahoo.com.br), Lurdes 
Santos Garcia (Curso de Direito – UNIT garcia.lurdes@bol.com.br) 

Em face das transformações sócias que presenciamos em nosso cotidiano. Levando tam-
bém em consideração a importância que os meios de comunicação possuem em nossas 
vidas, a internet em especial. Percebemos que esta ferramenta de interação entre os indi-
víduos exerce também uma grande infl uencia nos processos de transformação social que 
ocorrem atualmente. Para tanto, foi utilizado método dedutivo em que partimos das premis-
sas: 1. Mudanças sociais decorrem da comunicação entre os indivíduos. 2. A internet é um 
meio de comunicação rápida entre os indivíduos. Logo com a utilização dessas premissas 
chegamos a uma conclusão convincente. Além disto, utilizamos o método de pesquisa do-
cumental e bibliográfi co para obtenção do conhecimento necessário para a pesquisa. Tais 
dados foram colhidos tanto em livros, revistas e periódicos, como também dados provenien-
tes do próprio meio digital (internet). (RESULTADO E DISCUSSÃO) Diante do questiona-
mento desenvolvemos todo o conceito de mudança social e suas implicações. Contudo, se 
fez necessário também transcorrer sobre as origens e as funções do meio de comunicação 
em questão, a internet. Para que após a interpretação dos dados desta estrutura (transfor-
mação/internet) pudesse ser feita. Para tanto levamos em consideração um movimento já 
existente, como por exemplo, o movimento ambiental promovido por algumas organizações 
não governamentais (ONGs). Logo, concluímos que há sim uma relação entre as mudanças 
sociais em desenvolvimento e os meios de comunicação, a internet em especial. O que 
proporciona as tais transformações sociais uma maior celeridade e difusão em toda a socie-
dade e possivelmente na obtenção do resultando proposto pelo movimento.

Palavras-chave: Mudança Social, internet.
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VIDA E TRABALHO NOS ENGENHOS DE AÇÚCAR: UM 
PANORAMA SERGIPANO.

Bruna Lanny da Silva Carvalho (Curso de História – UNIT, brunalanny@hotmail.com)

A cana-de-açúcar foi o produto pioneiro em terras do Brasil, cujo cultivo se estendeu por 
todo o litoral, desenvolvendo-se principalmente no nordeste. A unidade básica da produção 
açucareira era o engenho, onde vários sujeitos, escravos e feitores, giravam em torno de 
atividades diversifi cadas e cansativas. Não houve existência somente de latifúndios em 
Sergipe, sendo muito freqüentes as pequenas e médias propriedades, englobando as mais 
diversas culturas, como fumo, algodão e farinha, apesar de o cultivo da cana ser muito 
maior nas áreas litorâneas e as demais, no Agreste. Através de pesquisa bibliográfi ca, pro-
curou-se refl etir sobre as afi rmações de diversos autores sobre o tema, de âmbito nacional 
e regional, a fi m de perceber pontos de intersecção e de discordância no que se refere ao 
processo econômico açucareiro e as relações de trabalho. Algumas cidades sobressaem 
pela sua grande concentração de cativos e pela violência. O processo de transição do tra-
balho escravo para o livre acaba se dando de forma harmônica, existindo, porém, além da 
migração para o sul, a importação de escravos para Sergipe, contradizendo o fl uir único em 
direção aos cafezais proposto por muitos pesquisadores. O trabalho escravo, aliado à alta 
produtividade, foi o eixo de sustentação do sistema agrário-exportador que caracterizou a 
província durante longo tempo, e assim, confi gura-se um cotidiano de trabalho marcado 
pela violência, pela punição, pela discriminação e pelo trabalho forçado nos engenhos de 
açúcar em Sergipe.
 
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Engenhos, Senhores de terras, Escravos, Trabalho.
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 A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NAS RELAÇÕES 
HUMANAS: UM OLHAR PARA AS ORGANIZAÇÕES. 

Mário Domingues Graça Junior; Janilce S. Domingues Graça

Defi ni-se ética como diretrizes pessoais e sociais de boa conduta, que se aplicam a indi-
víduos e grupos. As organizações são formadas por pessoas, seu principal capital são os 
recursos humanos, pode-se vislumbrar que elas também apresentam fenômenos humanos: 
nascem, crescem, têm momentos bons e maus, agem corretamente ou incorretamente e 
morrem. Com a globalização e o mercado cada dia mais competitivo, a exigência não é 
apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas também de conteúdo ético nas orga-
nizações.  O tempo atual está exigindo cada vez mais uma refl exão de uma nova postura, 
uma reeducação de valores. Essa consciência deve começar nos administradores, alcançar 
os colaboradores e se estender aos clientes e fornecedores. As empresas estão buscando 
um relacionamento aberto com seus empregados, ouvindo suas idéias, tentando implantar 
uma visão sistêmica. No entanto a valorização pessoal, o respeito e a ética ainda estão 
distantes de uma realidade necessária. Algumas organizações criaram um código de ética 
e conduta para todos os envolvidos, inclusive os gestores, baseado no respeito mútuo e no 
companheirismo, valorização da honestidade e justiça, mas infelizmente as pessoas são 
envolvidas, mas não se comprometem. A implantação da cultura ética nas organizações é 
um dos subsídios para redução dos casos de assédio moral, onde os funcionários passam a 
receber um tratamento mais respeitoso e profi ssional, a relação entre chefi a e subordinado 
ocorrerá de forma transparente e os seus direitos não serão violados. Os empregados que 
assimilarem essa virtude irão priorizar a qualidade do produto ou serviço, darão um ótimo 
atendimento, respeitarão a liberdade de escolha, enfi m tratarão os clientes e fornecedores 
com respeito e empatia. Essa implantação não é fácil, é um desafi o, pois a ética estabelece 
um dever, uma obrigação, um compromisso, envolve a natureza da pessoa, com o objetivo 
de apontar rumos, descortinar horizontes para a realização do ser humano, é o caminho 
para a busca do aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Ética; organizações; relações humanas.
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ASSOCIAÇOES VOLUNTÁRIAS, SABERES E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS E IMPRESSOS 

PROTESTANTES NOS OITOCENTOS: A SOCIEDADE 
BÍBLICA BRITÂNICA E A SOCIEDADE 

BÍBLICA AMERICANA. 

Carlos Eduardo Melo Cruz (Curso de Matemática/PPED/GPHPE/Unit/PROVIC/FAPITEC/ 

dudu_beautiful@hotmail.com); Paula Mangieri de Oliveira (Curso de Matemática/Unit/

PPED/GPHPE/PROVIC/FAPITEC/ paulinha_mangieri@hotmail.com); Profa. Dra. Es-

ter Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (PPED/GPHPE/FAPITEC/ester.fraga@

uol.com.br).

Na perspectiva da História Cultural, este projeto insere-se na História da Educação. E 
dentre os temas investigados pela História da Educação nos últimos anos está à relação 
entre a cultura norte-americana e a cultura brasileira, como, por exemplo, a relação entre 
a educação protestante e as associações voluntárias. Diante disso, esse projeto dispõe 
sobre a iniciativa de organizar, digitalizar e analisar documentos da Sociedade Bíblica 
Britânica e da Sociedade Bíblica Americana – SBB e SBA – pois parte da concepção da 
importância destas organizações para a educação brasileira e da responsabilidade do 
historiador em salvaguardar e divulgar a memória e a história da sociedade em que en-
contra-se inserido. Para atingir os objetivos propostos, este projeto trabalha com o aporte 
teórico-metodológico da Nova História Cultural e com o método indiciário, este, elaborado 
por alguns historiadores, como é o caso do italiano Carlo Ginzburg (2007), como também, 
esse trabalho está embasado no conceito de cultura de Norbert Elias (1994). A análise da 
organização e da política de ação das sociedades bíblicas na distribuição de impressos 
no Brasil permite uma apreensão global da relação entre os impressos protestantes com 
a História da Educação, estudando-os como estratégias editoriais de difusão e conforma-
ção de saberes e práticas religiosas e pedagógicas. A execução deste projeto possibilita 
a possibilidade de novas propostas de projetos científi cos, conseqüentemente, o desen-
volvimento social e econômico de pessoas pertencentes a grupos sociais locais, além 
disso, promoverá ação científi ca e cultural no sentido de disponibilizar a documentação da 
SBB e da SBA ao público, divulgando e fomentando a efetivação de projetos de pesquisa 
que tenham como fulcro a análise dos diferentes aspectos da ação da SBB e da SBA na 
educação brasileira. Além disso, contribui na tendência modernizadora que tem ocorrido 
principalmente nas duas últimas décadas na educação brasileira no trato com a informação 
relativa às práticas educacionais, dinamizando, assim, o acesso a dados ainda não dispo-
níveis para outros pesquisadores, e auxiliando na mudança ainda existente no quadro de 
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uma rotina de descarte descontrolado que leva, na maioria dos casos, ao apagamento 
irreversível da memória de grupos e instituições. Este projeto ainda pretende contribuir 
na elucidação da importância da Sociedade Bíblica Britânica e da Sociedade Bíblica 
Americana não somente na implantação do protestantismo no Brasil, mas, principalmen-
te, na instalação de um novo modelo educacional que foi utilizado nas escolas publicas 
brasileiras. (PROVIC-UNIT)

Palavras-chave: Associações Voluntárias, História da Educação, Fontes. 
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APRESENTAÇÃO ORAIS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE E BIOLÓGICAS (TEMAS LIVRES)

A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSI-
CA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES DAS TURMAS DE 2007. Adrieder Rodrigo Lima 
Fontes (UNIT, adriederr@yahoo.com.br), Clauder Rodrigues da Costa S. de Arruda 
(UNIT, clauderpaulista@yahoo.com.br), Fernanda Augusta Monteiro Soares (UNIT, nan-
dagusta21@hotmail.com), José Luciano Carlos de Almeida Júnior (UNIT), Lucíola He-
lena Santos Alves (UNIT, alves_luciola@hotmail.com), Maria Janaina Marques Valente 
(UNIT, marquesvalente@gmail.com.br).

A formação profi ssional em Educação Física constitui-se, desde a década de 80 (RANGEL-
BETTI & BETTI, 1996), fato que até momentos atuais tem sido uma questão crucial para 
a área no Brasil, gerando inúmeras publicações e debates acerca de sua intervenção pro-
fi ssional. O presente trabalho visa identifi car o direcionamento e necessidade do mercado 
de trabalho em relação à intervenção do profi ssional de educação física em seus diversos 
ambientes de atuação.  A pesquisa realizada foi de cunho descritivo, o lócus de investigação 
foram os egressos do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes na cidade de 
Aracaju – SE do ano de 2007. Os sujeitos selecionados aleatoriamente para a pesquisa 
perfi zeram um total de 86 professores, sendo 41 do sexo masculino e 45 do sexo feminino, 
com fi xa etária média de 25,77 ± 4,63. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista 
estruturada, através de questionário estruturado.  A partir dos depoimentos dos docentes 
selecionados aleatoriamente nesta pesquisa pode-se aportar que das mulheres da turma de 
2007/1, 66,67% trabalham em academias e 33,33% trabalham fora da área da Educação Fí-
sica. Já os homens entrevistados da turma de 2007/1, 30% trabalham na área escolar, 40% 
trabalham em academias e 30% trabalham fora da área da Educação Física. Entretanto, foi 
obtido que das mulheres da turma de 2007/2, 35,48% trabalham na área escolar, 19,35% 
trabalham em academias, 29,03% trabalham fora da área da Educação Física e 16,13% 
trabalham em mais de uma área. Já os homens entrevistados da turma de 2007/2, 29,63% 
trabalham na área escolar, 29,63% trabalham em academias, 25,93% trabalham fora da 
área da Educação Física e 11,11% trabalham em mais de uma área. Em relação a taxa de 
desemprego dos entrevistados, foi encontrado 25% de desempregados do sexo feminino 
da turma de 2007/1, sem valores para o sexo masculino. E, em relação a turma de 2007/2, 
foi encontrado 16,22% de desempregados do sexo feminino e 12,9% de desempregados 
do sexo masculino.  Concluímos que os egressos da Universidade Tiradentes que colaram 
grau no ano de 2007 parecem sugerir prevalência as áreas mais comuns, como a área 
escolar e do treinamento / academia, com valores superiores para os egressos do sexo 
masculino, por conseguinte, tais resultados, demonstram maior favorecimento para esse 
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sexo. No entanto, de forma preocupante, grande parte do público estudado, encontra-se em 
situação de desemprego e fora da área da Educação Física, fato que nos leva a questionar 
se o mercado de trabalho tem como comportar esses profi ssionais. Visto que, só em 2007, 
foram mais de 350 egressos do curso de Educação Física.

Palavras chaves: Educação Física, Profi ssional de Educação Física, atuação profi ssional.
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APLICAÇÃO DO TURBILHÃO ASSOCIADO À BANDAGEM 
FUNCIONAL OU À TALA GESSADA NO TRATAMENTO DE 

CONTRATURAS NEURO-MIOGÊNICAS NA  PARALISIA 
CEREBRAL: UM RELATO DE CASO. 

Giselle S. Dosea ( Curso de Fisioterapia – UNIT, giselle_dosea@hotmail.com ), Lílian Reis 
Franco ( Curso de Fisioterapia – UNIT, minililoquita@hotmail.com ), Victor Barro Jatobá 
Barreto ( Curso de Fisioterapia – UNIT ), Edna Aragão ( UNIT )

Paralisia cerebral é a lesão de uma ou mais partes do encéfalo, provocada muitas vezes 
pela falta de oxigenação do cérebro, acometendo a criança ainda em seu processo de ama-
durecimento. Embora a lesão específi ca não piore, os problemas motores podem evoluir 
com o passar do tempo. Neste trabalho, foi apresentado um relato de caso em que uma 
criança com 10 anos, portadora de diparesia espástica moderada, apresentou, devido aos 
sinais de hipertonia, contratura neuro-miogênica das articulações dos tornozelos e postura 
patológica de pés eqüino varo e antepés aduzidos. O objetivo deste estudo, foi verifi car a 
efi cácia do turbilhão isolado, quando comparado à sua associação com bandagem fun-
cional ou tala gessada, no ganho de amplitude de movimento de articulações acometidas 
por contraturas neuro-miogências decorrentes de hipertonia muscular.  A proposta de trata-
mento consistiu de  8 sessões de turbilhão durante 20 minutos, associado à cinesioterapia 
em ambos os tornozelos. No tornozelo E, foi acrescentada a bandagem funcional e a tala 
gessada, cada conduta mantida 6 dias consecutivos, com a manutenção do mesmo em 
eversão e dorsifl exão. A avaliação foi feita através da goniometria passiva, realizada em 
todas sessões, sempre pelo mesmo avaliador e com o mesmo equipamento.  O ganho na 
amplitude de movimento (ADM) foi percebido através da redução da fl exão plantar e da 
inversão, em ambos os tornozelos, porém o tornozelo E ( onde foram acrescentadas a ban-
dagem funcional e a tala gessada ), obteve maior ganho de ADM. Em pacientes portadores 
de contraturas neuro-miogênicas, torna-se válido realizar a associação do turbilhão com as 
técnicas citadas, já que as mesmas têm o objetivo de manter o posicionamento articular 
adequado, fazendo com que o ganho na ADM conseguido através da água aquecida, seja 
mantido após a conduta. 

Palavras-chave: turbilhão, tala gessada, bandagem funcional
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ATUAÇÃO DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE 
BURSITE TROCANTÉRICA: UM RELATO DE CASO. 

Giselle S. Dosea ( Curso de Fisioterapia – UNIT, giselle_dosea@hotmail.com ), Lílian Reis 
Franco ( Curso de Fisioterapia – UNIT, minililoquita@hotmail.com ), Victor Barro Jatobá 
Barreto ( Curso de Fisioterapia – UNIT ), Paulo Márcio ( UNIT )

A bursite trocantérica ( BT ) é a infl amação da bolsa sinovial trocanteriana, causada por um 
desequilíbrio na musculatura periarticular, levando a dor e limitação funcional do paciente. 
Este estudo teve como objetivo avaliar a efi cácia da hidroterapia na redução da dor referida 
durante o movimento de subir escadas, em um indivíduo com bursite trocantérica unilateral.  
A amostra contou com 1 ( um ) paciente, sexo feminino, 69 anos, portador de BT. O mesmo 
foi avaliado através da Escala Analógica da dor
(EVA ) e de testes específi cos de fl exibiliadde e força muscular. Foram realizadas 10
 ( dez ) sessões de hidroterapia,com duração de 40 ( quarenta ) minutos, em piscina aque-
cida (38 ºC), contando com exercícios de aquecimento, alongamento e fortalecimento da 
musculatura avaliada anteriormente. A Eva foi mensurada na 1º e 10º sessões e correlacio-
nada com a queixa principal da paciente: a atividade de “subir escadas”. Os testes muscula-
res foram, também, mensurados da mesma maneira. Na 1º sessão, a paciente referiu EVA 
8 ao subir mais de 5 degraus. Após 10 sessões de hidroterapia, esse valor passou pra EVA 
0. Quanto à musculatura avaliada, observou-se em todas, aumento nos graus de força e fl e-
xibiliadade.  Os benefícios da hidroterapia foram comprovados através da redução da EVA, 
mostrando que a água, especialmente aquecida, é capaz de diminuir o espasmo muscular 
e, conseqüentemente a dor durante o movimento articular.

Palavras-Chaves: bursite trocantérica, hidroterapia, fi sioterapia.
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BIODIVERSIDADE DE MORCEGOS  
(CHIROPTERA–MAMMALIA) DA FAMÍLIA 

PHYLLOSTOMIDAE DO PARQUE NACIONAL DA 
SERRA DE ITABAIANA, SE, BRASIL. 

Carla Simonini Felício Bastos (UNIT, c_ninibastos@yahoo.com.br), Maxwell Souza Silveira 
(Biologia Tropical / ITP e UNIT, Maxwell_souza@itp.org.br).
O Parque Nacional da Serra de Itabaiana, situado na região agreste de Sergipe é formada 
por um complexo de serras baixas, com predominância do domínio morfoclimático da Mata 
Atlântica constituído por seus quatro habitats diferentes, que abriga espécies da fauna e 
fl ora. Os morcegos da família Phyllostomidae componentes da fauna deste Parque são im-
portantes por contribuir no processo de dispersão de sementes, na polinização de vegetais 
superiores. Devido essa importância ecológica a pesquisa foi desenvolvida visando identi-
fi car e caracterizar os morcegos da família Phyllostomidae, em dois diferentes habitats do 
Parque, a servir como informações para a implantação de planos de manejo e conservação 
das espécies nativas de morcegos, garantindo seus serviços ecológicos e econômicos. O 
estudo foi realizado em dois habitats diferentes da Serra de Itabaiana, área I (AI) rica em 
vegetação arbórea e área II (AII) representada por vegetação rasteira associada a arbustos, 
com coletas mensalmente entre março e agosto de 2009. Os morcegos foram capturados 
com o auxílio de redes de neblina, num transecto de 30m e acondicionados em sacos de al-
godão. A cada evento de coleta as redes permaneceram estendidas das 18:00h às 00:00h, 
sendo vistoriadas a cada 20 minutos. A identifi cação, em nível de espécie, foi realizada com 
o auxílio da chave de identifi cação e os espécimes não sacrifi cados foram anilhados no 
antebraço e soltos para uma posterior recaptura. Em todos os animais a biometria foi rea-
lizada avaliando-se o estágio reprodutivo. Ectoparasitas foram retirados e acondicionados 
em ependorff contendo álcool 70%.  20 coletas foram realizadas e 41 espécimes da família 
Phyllostomidade foram coletados incluindo as recapturas. Um total de 5 espécimes (12%) 
dos morcegos foram capturados na área I (AI) pertencentes a 3 espécies. Foram eles: Anou-
ra geoffroyi (1), Carollia perspicillat (1) e Artibeus cinereus (3).  Na área II (AII) foram coleta-
dos 36 (88%) exemplares pertencentes a 7 espécies: Platyrrhinus lineatus(1) , Glossophaga 
soricina(1),  Artibeus lituratu(1),  Anoura geoffroy (2) , Lonchophylla mordax(7),  Artibeus 
cinereus (9),  Carollia perspicillata(15) . As 2 recapturas ocorreram na (AII) em eventos dife-
rentes de coleta, sendo a mesma espécie Carollia perspicillata recapturada. Ectoparasitas 
foram encontrados acometendo morcegos das respectivas áreas estudadas. Na (AII), qui-
rópteros da espécie C. perspicillata foram encontrados acometidos por ectoparasitas e qui-
rópteros das espécies C. perspicillata e A. cinereus foram encontrados acometidos na (AI). 
A riqueza e abundância das espécies de morcegos tiveram uma prevalência maior na (AII), 
sendo os machos encontrados em números superiores em relação às fêmeas nas duas 
áreas, 80% dos espécimes encontradas na (AI) são machos e 72,2% na (AII). Ectoparasitas 
foram encontrados acometendo os morcegos em maior prevalência na área II, embora os 
espécimes contaminados da área I também apresentem grau de infestação.  
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CO-OCORRÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA E 
MOLECULAR DE ESPÉCIES DE OSTRAS NATIVAS DO 
GÊNERO CRASSOSTREA (MOLLUSCA: BIVALVIA) NO 

ESTUÁRIO DO RIO VAZA BARRIS (SE)

Farias,KL (Laboratório de Genética e Conservação de Recursos Naturais, Depto de Bio-
logia, UFS), Ferreira,MHA (Instituto de Tecnologia e Pesquisa); Almeida,DD ((Laboratório 
de Genética e Conservação de Recursos Naturais, Depto de Biologia, UFS); Lopes,ACM 
(Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes); Cuadros-
Orellana,S (Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes) 
;Araújo,ED(Laboratório de Genética e Conservação de Recursos Naturais, Depto de Biolo-
gia, UFS, edaraujo@pq.cnpq.br ). 
As formas imaturas de ostras nativas do gênero Crassostrea são comumente encontradas 
fi xadas a raízes aéreas de mangue vermelho (Rhizophora mangle) ou em rochas intertidais. 
Embora existam algumas controvérsias acerca da identifi cação das espécies nativas do gê-
nero Crassostrea que ocorrem no Brasil, estudos indicam que C. brasiliana e C. rhizophorae 
sejam espécies distintas. Morfologicamente os indivíduos adultos de C. brasiliana e C. rhi-
zophorae são muito parecidos e pouco se sabe sobre a distribuição espacial dessas espé-
cies, embora alguns trabalhos indiquem que C. brasiliana possa atingir tamanhos maiores 
e que C. rhizophorae ocorra em zonas intertidais, porém é difícil separar morfologicamente 
essas espécies, especialmente em suas formas imaturas (sementes). Marcadores PCR/
RFLP desenvolvidos para a identifi cação molecular de espécies de Crassostrea podem ser 
muito úteis para o desenvolvimento de estudos de distribuição espacial dessas espécies no 
ambiente. O presente estudo teve como objetivo verifi car a co-ocorrência das espécies C. 
brasiliana e C. rhizophorae na região estuarina do rio Vaza-Barris (11º03’30”S e 37º11’35”O) 
e avaliar a correspondência entre a identifi cação morfológica e a identifi cação molecular de 
sementes de ostras nativas. No total foram coletados 100 espécimes, dos quais 57 eram for-
mas imaturas (<5 cm de comprimento) e foram separadas morfologicamente por um grupo 
formado por 05 indivíduos, entre aquicultores e técnicos da área de engenharia de pesca. 
Os mesmos exemplares foram também submetidos à identifi cação genética pela técnica de 
PCR/RFLP. Para a extração de DNA foram utilizadas amostras de tecido muscular e o Kit de 
extração de DNA de tecidos animais da Biotools®, utilizando as condições recomendadas 
pelo fabricante. A técnica de PCR/RFLP foi aplicada segundo metodologia descrita por PIE 
et. al. (2006). O produto de amplifi cação de 530pb do rDNA 16S obtido foi digerido pela en-
zima HaeIII e posteriormente analisado em gel de agarose (3%). Os resultados obtidos sus-
tentam a hipótese que a identifi cação morfológica de sementes de ostras não é um método 
seguro. Os resultados indicaram apenas 21% de acerto na identifi cação morfológica quando 
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comparada ao método molecular. Esse trabalho comprova a co-ocorrência e não indica a 
existência de nichos espaciais independentes para as formas imaturas das duas espécies 
analisadas no estuário do rio Vaza-Barris. Dos 57 espécimes analisados, 38 (66,7%) foram 
identifi cadas como C. brasiliana e 19 (33,3%) como C. rhizophorae. Os resultados desse 
estudo sugerem que métodos moleculares sejam utilizados para a avaliação dos bancos de 
ostras para fi ns de conservação e para identifi cação das espécies em programas de cultivo 
de ostras nativas, como subsídio ao desenvolvimento da ostreicultura nessa região. Apoio 
Financeiro: CAPES.  

Palavras-chave: Crassostrea, Ostra Nativa,Sergipe, PCR/RFLP, Identifi cação 
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CRECHE: AMBIENTE DE PROMOÇÃO À SAÚDE E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Charlene Cruz Almeida (Graduadas em Enfermagem pela Universidade Tiradentes., len-
nealmeida@yahoo.com.br ), Emmeline Bastos Ferreira do Nascimento (meg_dean1215@
yahoo.com.br), Aglaé da S. Araújo Andrade (Enfermeira MSc. em Saúde e Ambiente pela 
Universidade Tiradentes. Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes e 
da Universidade Federal de Sergipe., a3glae@hotmail.com)

Este estudo teve como objetivo identifi car os principais fatores de risco que podem interferir 
no processo de saúde infantil, existente no ambiente de uma creche de domínio público, 
localizada na primeira região do município de Aracaju-SE. Trata-se de uma pesquisa quali-
tativa, de caráter descritivo e investigativo. A população alvo do estudo foi composta de toda 
equipe multiprofi ssional (coordenadoras, professores, auxiliares de creche e merendeiras).  
A coleta de dados foi realizada no período equivalente há um mês, nos turnos matutino e 
vespertino, onde utilizou-se um diário de campo, uma câmera fotográfi ca e um questionário 
validado contendo perguntas abertas. Os resultados deste estudo mostraram que apesar de 
ser considerado um ambiente confortante, as condições da creche pesquisada favorecem 
ao surgimento de agravos à saúde dos infantes. Diante da percepção dos entrevistados 
sobre a problematização, observou-se o despreparo dessa equipe, infl uenciando no apare-
cimento freqüente das doenças prevalentes na infância: gripe, escabiose e micoses. Essas 
provenientes de algumas irregularidades encontradas. Portanto, ressalta-se a importância 
da necessidade da presença de um enfermeiro neste ambiente, para capacitar e qualifi car a 
equipe multiprofi ssional quanto à prevenção de agravos e promoção à saúde das crianças, 
proporcionando um local melhor que alcance ótimo atendimento dessa clientela e conse-
qüentemente melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Creche, criança, enfermagem.
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DETERMINAÇÃO DA CURVA DE LACTATO EM RATOS 
SUPLEMENTADOS COM FUCUS. 

Silvan Silva de Araujo (Curso de Educação Física – UNIT, prof.silvan@ig.com.br), Lorena 
Almeida de Melo (Curso de Educação Física – UNIT), Thássio Ricardo Ribeiro Mesquita 
(Curso de Educação Física – UNIT), Rodrigo Miguel dos Santos (Curso de Educação Física 
– UNIT), July Ellen do Nascimento (Curso de Educação Física – UNIT), Lauro Xavier-Filho 
(Curso de Ciências Biológicas – UNIT-ITP).

O Fucus vesiculosus é uma alga marinha constituída de polissacarídeos sulfatados rica 
em iodo que apresenta ação antioxidante e vem sendo utilizada no tratamento contra a 
obesidade e hipotireoidismo. O treinamento físico é uma condição onde também são obser-
vadas modifi cações importantes no metabolismo energético muscular, glicolítico e oxidativo.  
Verifi car o efeito da suplementação com Fucus sobre a curva de lactato (LAC) em ratos 
treinados em natação.  Foram utilizados 9 ratos machos, em 2 grupos: treinado placebo 
(TP; 305,5 g) e treinado fucus (TF; 314,38 g). Os animais realizaram 5 sessões semanais 
de 20 minutos (min) de natação, durante 4 semanas. 1 h Antes de cada sessão os grupos 
TF e TP receberam por gavagem (I.P.), respectivamente, Fucus vesiculosus (2 mL; 500 mg/
kg), e 2 mL de solução NaCl, 0,9%. A LAC foi determinada 24 h após a última sessão de 
treinamento, quando os animais nadaram por 20 minutos com sobrecarga de 5% do peso 
corporal.. Na comparação da LAC intergrupos, não se verifi caram diferenças signifi cantes 
(ANOVA; p<0,05). A dosagem (0, 5, 10, 15 e 20 min) da lactatemia (mmol/L) mostrara-se 
proporcional à duração do exercício, tanto no TP, 2,2 +0,2; 4,5 +1,0; 5,7 +1,1; 5,3 +1,8; 5,6 
+1,3; quanto no TF, 2,3 +0,5; 4,7 +0,6; 4,9 +0,9; 6,5 +1,0; 5,5 +0,8.  A curva de lactato se 
comportou fi siologicamente. O fucus não alterou signifi cativamente o desempenho físico 
dos animais, porém apresentou uma resposta lactatêmica inferior à substância placebo. 
Sugerem-se comparações de outros marcadores e com animais sedentários.

PALAVRAS-CHAVE: Fucus vesiculosus, Lactato, Exercício aeróbio.
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FREQUÊNCIA DE FUNGOS ANEMÓFILOS EM UNIDADE 
DE TERAPIA DE QUEIMADOS. 

Emanuella Meneses Venceslau (Curso de Biomedicina – UNIT, emanuella.venceslau@hot-
mail.com), Isamar Dantas Oliveira (UNIT, isaand@ig.com.br)

 A fl ora fungica anemófi la é bastante rica e sua existência no ambiente sofre variações am-
plas diretamente relacionadas com fatores como época do ano, temperatura atmosférica, 
umidade relativa do ar, métodos de anti-sepsia e desinfecção do ambiente. A determinação 
da composição e concentração de microorganismos anemófi los de áreas críticas hospitala-
res tem sido enfatizada como extremamente necessária. A grande quantidade de esporos e 
o aumento do número de pacientes severamente imunocomprometidos poderão aumentar o 
risco de infecções fungicas oportunistas de difícil tratamento e, freqüentemente, fatais a es-
tes pacientes. Por isso medidas preventivas são importantes no controle das infecções por 
fungos fi lamentosos invasivos.  O estudo ocorreu durante o período de setembro a novem-
bro de 2008, sendo realizado de forma padrão utilizando a técnica de Settle Plate usando 
placas de Petri de 12 cm de diâmetro previamente esterilizadas contendo Agar Sabourraud-
dextrose considerado adequado para o crescimento fungico.  Foram realizadas 8 coletas 
em dois períodos, 4 coletas antes e 4 após a limpeza da Unidade de Terapia de Queimados 
(UTQ).  Foram isolados 4 gêneros de fungos anemófi los antes da limpeza:  Aspergillus spp.
(1- 20%), Curvularia spp.(1- 20%), Fusarium spp.(2- 40%) e  Penicillium spp.(1- 20%).  E 
5 gêneros após a limpeza Aspergillus spp.(31- 44,3%), Candida spp.(2- 2,8%); Curvularia 
spp.(1- 1,4%), Fusarium spp.(4- 5,7%) e  Penicillium spp.(31- 45,7%).  A contaminação 
observada pode estar associada principalmente com a falta de metodologia de limpeza, 
onde os setores são limpos utilizando-se hipoclorito diluído em água e sabão neutro, sendo 
esta diluição realizada de maneira inespecífi ca, onde as funcionárias despejam e misturam 
tais produtos sem uma medição defi nida, limpando os locais com uma provável baixa dos 
desinfetantes utilizados. Outro fator que contribui para a permanência de microrganismos é 
a ventilação artifi cial presente em todos os setores, onde os aparelhos de ar-condicionado 
deveriam passar por uma manutenção mais freqüente, por se encontrar em hospital com 
risco de contaminações constantes, é válido ressaltar que durante os três meses de coleta 
os mesmos não passaram por manutenção. Um fator também muito importante é o fato 
de que durante o período de coleta das amostras, o hospital se encontrava em período de 
reforma, justifi cando assim a alta freqüência de achados de fungos do gênero Aspergillus 
spp. uma vez que os surtos de aspergilose são associados a reformas e construções, dentro 
e ao redor de hospitais. Os resultados demonstram que é freqüente a presença de fungos 
anemófi los na UTQ. Estes, de forma oportunista, podem infectar preferencialmente pacien-
tes imunodeprimidos, que passaram por procedimentos cirúrgicos, enxertos, apresentam 
escoriações, queimaduras, etc., causando infecções nosocomiais severas.

Palavras chaves: Esporos, fungos anemófi los, hospitais
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 MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA HIDROXIAPATITA 
DOPADA COM Cr3+ PELO ÁCIDO ESTEÁRICO. 

Alyne Dantas Lima (curso de farmácia-UFS e LDF, DTI lyne_farma@hotmail.com ), Rogeria 
de Souza Nuner (curso de farmácia-UFS e LDF  rogeriabr@hotmail.com )

As apatitas e os fosfatos de cálcio atualmente vêm despertando grande interesse uma vez 
que constituem o principal componente mineral dos ossos e dente. Devido à grande simi-
laridade química com o fosfato biológico e a biocompatibilidade, os fosfatos de cálcio vêm 
sendo utilizados como biomateriais para substituição óssea, enxerto ou recobrimento de 
próteses metálicas. Uma atenção especial tem sido dada a modifi cação destes fosfatos 
de cálcio nas últimas décadas, buscando favorecimento das interações entre o material 
inorgânico e o meio biológico. Neste contexto o objetivo deste trabalho é modifi car a su-
perfície da hidroxiapatita dopada com Cr3+ (HAP- Cr3+) utilizando o ácido esteárico como 
agente modifi cador da superfície e caracterizar essa HAP (Hidroxiapatita) modifi cada. A 
(HAP:Cr3+) foi modifi cada pelo ácido esteárico (AE) em meio orgânico sob refl uxo. A hidro-
xiapatita dopada com Cr3+ com superfície modifi cada pelo ácido esteárico (HAPAE:Cr3+) 
foi caracterizada por difração de raio-X, espectrometria na região do infravermelho, distri-
buição do tamanho de partícula e microscopia eletrônica de transmissão.Os dados de difra-
ção de raio-X demonstraram que não ocorreram mudanças na cristalinidade da HAP:C3+ 
após a modifi cação. Os espectros de infravermelho apresentaram bandas de absorção em 
2850cm-1 e 2922cm-1, vibrações de deformação axial de –CH2 e –CH3, demonstrando a 
presença de grupos –OOCC17H35 na superfície da (HAPAE:Cr3+). O tamanho de partícula 
da (HAPAE:Cr3+)foi determinado usando técnica de espalhamento dinâmico da luz. Este 
resultado quando comparado com os valores determinados por microscopia eletrônica de 
transmissão (MET) não apresentaram diferenças signifi cativas. As imagens obtidas por MET 
apresentaram uma camada difusa em torno da partícula (HAP:Cr3+) sugerindo a presença 
de material orgânico, não promovendo alterações no tamanho da partícula. Os resultados 
encontrados demonstram que não ocorreram alterações nas principais características da 
HAP:Cr3+. (CNPQ)

Palavras-chave: Hidroxiapatita dopada pelo Cr3+ (HAP:Cr3+), ácido esteárico, superfície 
modifi cada.
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO EM PRATICANTES DE JUDÔ 
DO SEXO MASCULINO NA CIDADE DE ARACAJU-SE. 

Adrieder Rodrigo Lima Fontes (UNIT, adriederr@yahoo.com.br), Clauder Rodrigues da Costa 
S. de Arruda (UNIT, clauderpaulista@yahoo.com.br), Paulo Edvaldo de Menezes Junior (UNIT, 
junior-judo@pop.com.br), Roberto Jerônimo dos Santos Silva (UNIT, rjss@gmail.com.br).

Diante de vários trabalhos relacionados à saúde e a atividade física, principalmente, envol-
vendo a melhoria da qualidade de vida e a epidemiologia, a obesidade, ainda se destaca 
dentre esses fatores, por sua condição crônica que aumenta a morbidade de muitas doen-
ças (Negrão et al., 2000). Entretanto, poucos estudos têm correlacionado essas variáveis 
em crianças e adolescentes do sexo masculino que praticam Judô. O presente trabalho visa 
traçar o perfi l antropométrico e identifi car a prevalência de sobrepeso e obesidade nesse 
público. A pesquisa realizada foi de cunho descritivo com delineamento transversal, o lócus 
de investigação foram os alunos de Judô do Projeto Recriando Caminhos na cidade de Ara-
caju - SE. Os sujeitos selecionados aleatoriamente para a pesquisa totalizaram 31 alunos, 
do sexo masculino, com fi xa etária média de 11,43 ± 2,09. Foram coletados os dados de 
massa corporal e estatura, sendo calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Para a verifi -
cação da prevalência de sobrepeso e obesidade, utilizaram-se os pontos de corte defi nidos 
por Cole et al. (2000) e foram mensuradas as pregas cutâneas nas regiões triciptal (TR) e 
subescapular (SE), com a padronização de Lohman (1992). Para calcular o percentual de 
gordura, foi utilizada a equação desenvolvida por Petroski e Pires Neto (1996), que utilizam 
o somatório das dobras cutâneas: TR e SE. A partir dos resultados apresentados, de acor-
do com a classifi cação do valor médio das variáveis antropométricas em relação à massa 
corporal foi de 37,19 ± 11,53 Kg, à estatura foi de 1,46 ± 0,15 m e o IMC foi de 16,92 ± 
1,99 Kg/m². Percebeu-se que, de acordo com a classifi cação do IMC, 96,77% dos meninos 
estão dentro de padrões normais de peso, enquanto que 3,23% estão dentro de padrões 
que classifi cam obesidade, não havendo nenhuma incidência de sobrepeso. Já em relação 
à classifi cação da gordura corporal relativa (%G), dos 31 meninos, 38,7% apresentaram 
classifi cação considerada baixa, 58,06% apresentaram classifi cação considerada ótima e 
3,24% apresentaram classifi cação considerada muito alta. Já em relação ao somatório das 
dobras cutâneas TR e SE, notamos que 48,39% apresentaram classifi cação considerada 
baixa, obtendo o mesmo valor (48,39%) para a classifi cação ótima e 3,24% apresentaram 
classifi cação considerada muito alta. Concluímos que os alunos apresentaram valores de 
IMC prevalentes para os índices de normalidade, com relação à soma das dobras cutâneas 
(TR+SE), os alunos apresentaram valores prevalentes em relação à classifi cação baixo e 
ótimo, observou-se o índice de gordura baixo, com prevalência para normalidade e a com-
patibilidade dos resultados entre o IMC, a %G e TR+SE. Quanto ao perfi l antropométrico 
(massa corporal e estatura), os meninos apresentaram valores abaixo dos encontrados na 
literatura, indicando um padrão inadequado para a faixa etária média.

Palavras chaves: perfi l antropométrico, sobrepeso e obesidade, judô.
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ATIVIDADE ATIMICROBIANA E ANTIOXIDANTE DO 
ÓLEO ESSENCIAL E EXTRATO ETANÓLICO DE 

RAPHIODON ECHINUS 

Américo Azevedo de Souza(Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LPNB/ITP/UNIT, (ameri-
cosouza_bio@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho(LPNB/ITP/UNIT,xavierfi lho@infonet.com.
br),Sheyla Alves Rodrigues (shelrodrigues@hotmail.com) 

O estudo das plantas medicinais baseia-se na busca de novas fontes de princípios ativos, 
responsáveis por uma ou mais ações farmacológicas ou terapêuticas, possibilitando a utili-
zação de modelos moleculares para o desenvolvimento de novos medicamentos para algu-
mas patologias. Algumas espécies de plantas são constituídas de substâncias ativas, tais 
como fl avonóides e terpenos com potencial anti-oxidante,  sendo estes conhecidos como 
produto de síntese das plantas, estas substâncias têm  sido consideradas como efetivas 
na ação antimicrobiana contra microrganismos patogênicos. A espécie Raphiodon echinus 
(Nees & Mart.) Shauer, encontra-se  distribuída na região Nordeste do Brasil, sendo en-
contrada com freqüência nos estados do Ceará e Paraíba, conhecida popularmente como 
bentônica, utilizada popularmente como medicamento natural no combate a uterite e tosse. 
No óleo essencial de R.echinus foram descritas várias substâncias presentes, principal-
mente triterpenoides. Os compostos naturais, encontrados principalmente em plantas, são 
responsáveis pela ação anti-infl amatória e antimicrobina . O objetivo deste trabalho foi ava-
liar a atividade antimicrobiana  e antioxidante do óleo essencial e do extrato etanólico de 
Raphiodon echinus. A planta foi coletada no bairro Aruana, na cidade de Aracaju, Estado de 
Sergipe, o óleo essencial extraído em aparelho destilador inoxidável para óleos essenciais, 
a atividade antimicrobiana foi realizada em poços por difusão em meio sólido utilizando a 
técnica de Pour Plate com os microrganismos Escherichia coli (CCT 0355); Candida albi-
cans (ATCC 76645); Staphylococcus aureus (ATCC 6538); Klebsiella pneumoniae (ATCC 
13883),Serratia marcescens (ATCC – 13880), Bacillus subtilis (ATCC – 6633)  e Pseudo-
monas aeruginosa (ATCC 1838), em cada poço utilizou-se 50μL de amostras na sequência: 
óleo essencial puro, óleo essencial a 250mg/mL em clorofórmio e extrato aquoso a 250mg/
mL e tetraciclina a 15mg/mL, como controle. Observou-se inibição em E. coli com halo de 
18mm e K. pneumoniae com 16mm para o óleo essencial puro e 14mm no óleo essencial 
a 250mg/mL, a tetraciclina formou halos maiores que 32mm para todos os microrganismos. 
O resultado obtido está relacionado a literatura, uma vez que foi relatado que a planta é 
utilizada popularmente na busca de remediar infl amações que causam incômodo ao trato 
respiratório, seguidas de tosse e acúmulo de secreção pulmonar. Conclui-se que o óleo 
essencial de R. echinus possui compostos ativos contra bactérias gram-negativas, sendo 
necessário novas investigações que descrevam a forma de ação dos compostos sobre os 
microrganismos.



138 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

APRESENTAÇÃO ORAIS NA ÁREA DE CIÊNCIAS 
EXATAS, DA TERRA E TECNOLOGIA (TEMA LIVRE)

BIODEGRADAÇÃO DE EFLUENTE TÊXTIL CONTENDO PRETO DE DIRESUL. Gustavo 
de Brito Cardoso (Mestrado em Engenharia de Processos - UNIT e LMTE/ITP/UNIT, guli-
der@yahoo.com.br), André Macedo Souza (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LMTE/
ITP/UNIT, andre.macedo.souza@gmail.com), Álvaro Silva Lima (UNIT e LPA/ ITP, alvaro_lima@
itp.org.br), Eliane Bezerra Cavalcanti (UNIT e LMTE/ITP, eliane_bezerra@itp.org.br).

Os efl uentes industriais têxteis possuem grandes quantidades de corantes, os quais apre-

sentam alta solubilidade em água e baixa biodegradabilidade. Poucos são os registros de 

microrganismos capazes de degradá-los. Neste trabalho foi utilizado o corante Preto de 

Diresul e as 28 linhagens de microrganismos pertencentes ao laboratório de Engenharia 

de Bioprocessos (LEB/ITP/UNIT), isolados em trabalhos anteriores. Foram utilizadas 28 

linhagens de microrganismos, pertencentes ao Laboratório de Engenharia de Bioproces-

sos, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). Os microrganismos foram mantidos em 

àgar nutriente e estocado à 4ºC, repicagens foram feitas a cada 3 meses. O processo 

ocorreu em erlenmeyer de 500mL contendo 200mL de efl uente (com concentração de 

corante de 10mg/L) à temperatura de 31ºC, sob agitação de 120 RPM e pH 5,0. Cada 

erlenmeyer foi inoculado com 20% de inóculo de 48h. Foram avaliadas a concentração 

da massa seca, remoção de cor, redução de DQO do meio e a produção das enzimas 

lacase, peroxidase e azoredutase. Todos os microrganismos utilizados mostraram-se ap-

tos na redução da DQO, destacando-se entre eles o coratex 28 (90,30%). No entanto, 

somente os coratex 3, 15, 18 e 24 mostraram-se aptos a serem utilizados na remoção de 

cor (5,24; 11,32; 56,47 e 19,96%). Todos os microrganismos também se mostraram aptos 

a produção das enzimas lacase e peroxidase, dentre eles o microrganismo coratex 28 

apresentou uma maior taxa de produção da enzima peroxidase (1,130U/mL), o microrga-

nismo coratex 18 apresentou uma maior taxa de produção da enzima lacase (25,250U/

mL), o microrganismo coratex 5 apresentou uma maior taxa de produção da enzima azo-

redutase (67,390U/mL), utilizando o vermelho de metila e o microrganismo coratex 20 

apresentou uma maior taxa de produção da enzima azoredutase (7,850U/mL), utilizando 

o alaranjado de metila. É importante salientar os resultados obtidos com o coratex 15 que 

se mostraram efi cientes na remoção de cor, DQO (11,32 e 89,75%) e na produção das 

enzimas peroxidase, lacase e azoredutase utilizando o vermelho e o alaranjado de metila 

(1,050; 8,580; 64,130 e 2,160U/mL). Os microrganismos estudados mostraram-se aptos 
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para serem utilizados no tratamento de efl uentes têxteis, conseguindo remoção de cor e 

DQO, como é o caso dos microrganismos Coratex 18 (56,47%) e o Coratex 28 (90,30%). 

O microrganismo Coratex 28 também se mostrou efi ciente na produção das enzimas pe-

roxidase, lacase e azoredutase (1,13U/mL; 8,67U/mL; 62,50U/mL (vermelho de metila); 

2,49U/mL (alaranjado de metila)), com resultados semelhantes aos conseguidos com o 

Coratex 15 (enzimas peroxidase, lacase e azoredutase (1,05U/mL; 8,58U/mL; 64,13U/mL 

(vermelho de metila); 2,16U/mL (alaranjado de metila))).

Palavras chaves: Corante, microrganismo, têxtil.
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O SOFTWARE MATHEMATICA® NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA.

José Carlos R. Oliveira  (Curso de Lic. Matemática – UNIT-EAD jcro1986@yahoo.com.br), 
Tássia Dantas de Freitas (Curso de Lic. Matemática – UNIT-EAD  tdf_ht@yahoo.com.br)

O presente artigo analisa o uso das novas tecnologias nas aulas de matemática e em par-
ticular a utilização do software Mathematica® no Ensino da Matemática, apesar de haver 
inúmeras pesquisas sobre a utilização dos softwares educacionais percebe-se que a certa 
disparidade com relação a sua utilização. Há de se considerar também vários fatores, que 
levam a essas desigualdades tais como: falta de laboratórios, a rejeição de alguns docentes 
diante das novas tecnologias, a ausência de programas de capacitação tanto para o corpo 
docente quanto para o discente, a incoerência da metodologia Ensino X Novas Tecnolo-
gias ocasionando o desinteresse do alunado deixando assim a possibilidade de obtermos 
possíveis avanços na educação e criando consequentemente um novo tipo de segregação, 
que é a Apartheid Digital. Este trabalho busca demonstrar a viável utilização do software 
Mathematica® para que através do mesmo possamos criar um ambiente que não só cons-
trua, mas também facilite o fazer Matemática. Pois nos dias atuais a informação e o tempo 
em que ela é construída, transmitida e absorvida irá determinar o fracasso ou o sucesso do 
indivíduo. O software foi analisado com o intuito de observar sua viável utilização como uma 
ferramenta que pudesse incrementar as aulas tornando-as mais dinâmicas e interativas, 
visto que as novas tecnologias são umas grandes aliadas em busca de uma melhora efi caz 
na educação. No começo houve certa rejeição devido a sua sintaxe, mas logo percebemos 
que ele conseguia suprir as necessidades tornando a aprendizagem viável. Percebemos ao 
longo da utilização do software que ele atende a todos os requisitos de um software educa-
cional, uma ferramenta poderosa, que foi bem utilizada com metodologias enriquecedoras 
tornando assim viável a sua utilização, mas que se utilizado com metodologias inadequadas 
se tornará um verdadeiro fi asco. Com o advento das novas tecnologias o campo educacio-
nal ganhou um forte aliado na busca do saber, no entanto sabemos que só a utilização des-
tas novas ferramentas não irá resolver os problemas e indagações da educação, mas sim a 
busca incessante na construção de novos saberes. O software Mathematica® é uma destas 
novas tecnologias que possui  pré-requisitos para nos auxiliar na construção do saber, o 
uso deste software pode auxiliar o professor a inovar suas aulas, estimulando o interesse 
dos discentes pela disciplina, criar projetos, enfi m investigar alternativas para a melhora da 
educação. É importante ressaltar que o docente deve ter conhecimento sobre suas ferra-
mentas para transmitir o conteúdo de forma clara e concisa. Sua utilização é viável, porém 
por não ser um software livre, resulta em custos signifi cativos para sua aquisição tornando-
se inviável fi nanceiramente. No entanto existem vários outros softwares livres similares ao 
Mathematica®, que podem ser utilizados.

Palavras Chaves: Construção, Mathematica®, softwares, tecnologias.
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AS FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS E SUA 
UTILIZAÇÃO COM OS PORTADORES DE SÍNDROME 

DE DOWN NA APAE/ARACAJU. 

Patrícia Santana Rocha (Curso de matemática – TCC/UNIT, paty_srocha@hotmail.com), 
Romaŕio Nunes Lima (Curso de matemática – TCC/UNIT, romarionl@hotmail.com).Profª 
Dra. Ester Fraga Vilas Boas. 

A utilização das fi guras geométricas planas junto aos portadores de síndrome de Down na 
APAE/Aracaju nos leva a refl etir metodologias para melhor ensiná-las. Esta pesquisa tem 
como objetivos investigar formas de metodologias específi cas para uma maior assimilação 
das fi guras geométricas planas por portadores de síndrome de Down. Propõe verifi car com 
professores da APAE/Aracaju as difi culdades apresentadas pelos educandos a respeito das 
fi guras geométricas planas, observar e analisar a capacidade profi ssional, juntamente com 
a formação para o desempenho das fi guras geométricas planas e propor um método mais 
efi caz relacionando a capacidade de compreensão desses portadores. Este projeto conta 
ainda com hipóteses, tais como: existe uma difi culdade no aprendizado, estimulando a bus-
ca de um meio que facilite o processo de aprendizagem das fi guras geométricas planas, 
além do mais há uma ausência de capacitação profi ssional unida à má remuneração dos 
profi ssionais da área, provocando um ensino defi ciente e, existe um preconceito com a 
defi ciência por parte dos portadores, que difi culta o relacionamento educador x educando 
e o ensino/aprendizagem. Por fi m não existe uma metodologia específi ca para ensinar as 
fi guras geométricas planas aos portadores de síndrome de Down. Para a realização desta 
pesquisa foram utilizadas fontes orais, como entrevistas. Estes relatos foram, sem dúvi-
da, decisivos e enriquecedores deste trabalho, pois mostra a vivência dos profi ssionais no 
ambiente em estudo. A utilização das fontes bibliográfi cas, internet e observação também 
foram necessárias. No universo educacional dos portadores de Síndrome de Down, devem 
ser levados em consideração diversos fatores, mas percebe-se que não existe impossibili-
dade para trabalhar com eles e nem uma única maneira de ensiná-los.

Palavras-Chave: Síndrome de Down; fi guras geométricas planas; aprendizagem.
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A APLICAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS NA
MODELAGEM DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO: UMA 
ANÁLISE BAYESIANA NA EXECUÇÃO DE CORTES DE 

METAIS ATRAVÉS DAS MÁQUINAS DE CORTE POR 
PROCESSO DE PLASMA. 

Antônio Márcio de Lima Soares (Graduado em matemática – UNIT, marcinho_mat@
yahoo.com.br); Juliana da Silva D. Barbosa (Orientador (a) – Curso de matemática / UNIT, 
juliana_barbosa@unit.br)

Otimizar (ou aperfeiçoar), em poucas palavras é tornar ótimo. Entretanto, isso é objetivado 
quando se tem alternativas e situações possíveis, dado um critério de decisão. Isso será 
evidenciado através da elaboração de algoritmos gerais e confi áveis, sendo possível à re-
solução de problemas de otimização. Tal elaboração obedecerá à condição das variáveis 
envolvidas, sejam elas com domínios contínuos ou discretos; neste trabalho, será abordada 
a análise de variáveis em domínios discretos a partir do teorema de Bayes. Uma importan-
te ferramenta na aplicação de problemas decisórios, além do seu grande reconhecimento 
na efi cácia e beleza de tal teoria. Assim, estudou-se a aplicação desse teorema em um 
típico problema siderúrgico: o corte de placas metálicas. Tais cortes vêm exigindo, a cada 
ano que passa, uma efi cácia tecnológica muito mais apurada, principalmente, no que diz 
respeito ao gosto do cliente, que, por sua vez, tem desejado formatos com especifi cidades 
jamais alcançadas, com um alto rigor de formas construídas em tamanho e tempo otimi-
zados, o que vem atraindo uma gama de mercados interessados nessa tecnologia. Sendo 
assim, fez-se um levantamento dos dados de corte por hora de placas metálicas referentes 
a três diferentes marcas utilizadas em empresas siderúrgicas do Brasil,  (ESAB LPH 37),  
(POWERCUT 650) e  ( POWERMAX 30); a fi m de identifi car o quantitativo de cortes com 
defeito, normalmente causados pela baixa velocidade de corte, ferrugem na superfície da 
placa, velocidade de corte desigual, dentre outros; calculou-se a probabilidade de, numa 
seleção aleatória, verifi car o evento  , cortes defeituosos em cada máquina. E, assim, pode-
se desenvolver um processo decisório a ser compartilhado com mercados que recebem, 
ou pretendem receber esse tipo de distribuição e estejam interessados em maximizar a 
venda de tal produto ao passo que minimiza a perda fi nanceira com a chegada de placas 
defeituosas para comercialização. O que, de fato, foi possível, constatando-se que a menor 
probabilidade de selecionarmos um corte defeituoso está na máquina  , dado os cálculos 
probabilísticos alcançados, a saber,  ,   e  . Logo, uma vez conhecidas às probabilidades, 
fi ca-se fácil estabelecer certas soluções para a diminuição de cortes defeituosos, e, a princí-
pio, os mercados irão optar pela distribuição da máquina com a marca  , além da atribuição 
de meios de produção otimizados para servirem no processo de construções das máquinas 
para esse tipo de corte. 

Palavras – chave: Otimização, estatística, decisão.
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CRIAÇÃO DE UM COMPONENTE PARA POSSIBILITAR O 
USO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS ARMAZENADAS 

EM BANCOS DE DADOS RELACIONAIS, A FIM DE 
DELIMITAR PONTOS NO GOOGLE MAPS. 

Antonio Vivaldo de Oliveira Júnior e Gilberto Muniz Barreto Junior (Curso de Sistemas de 
Informação – FIB, jrdisc@hotmail.com, gilbajunior@hotmail.com), co-autor: Prof. Helder 
Aragão (FIB, helderfi b@yahoo.com.br)

É cada vez mais crescente o interesse pelo desenvolvimento de um tipo de Sistemas de 
Informações Geográfi cas, o SIG Web. Os SIG Webs potencializam o uso dos dados geográ-
fi cos e permitem uma maior disseminação destes através da internet / intranet . Umas das 
características principais desse tipo de sistema é a associação de dados alfanuméricos com 
as feições do mapa. Hoje os vários projetos gratuitos tem favorecido a popularização deste 
tipo de aplicativo. Uma das Empresas que tem investido neste segmento é a Google. Ela 
atualmente possui uma aplicação (Google Maps) e uma API para o desenvolvimento de SIG 
Webs. Todavia, esta API tem uma limitação signifi cativa: ela não permite o relacionamento 
direto da aplicação com os dados alfanuméricos armazenados em banco de dados relacio-
nais. Isto implica que, uma aplicação que utilize o Google Maps não será capaz de obter di-
retamente coordenadas oriundas do banco relacional e utilizá-las para exibir os respectivos 
pontos nos seus mapas. Neste trabalho, propomos a criação de um componente que será 
utilizado como uma camada entre os bancos de dados das aplicações e o Google Maps, 
visando proporcionar, de forma prática e rápida, a obtenção e lançamento das coordenadas, 
para a correspondente visualização. A API do Google Maps permite a utilização de diversas 
funcionalidades, entre elas, a inclusão de controles desenvolvidos pelos usuários. Essa ca-
racterística é disponibilizada através do emprego de Java Script. A realização desse projeto 
baseou-se na implementação da linguagem Java para interagir com o banco de dados e 
repassar as coordenadas para o Java Script, que por sua vez irá inseri-las no Google Maps, 
se valendo, para tanto, dos métodos da própria API. A utilização dessa técnica mostrou-se 
efi ciente, uma vez que permitiu driblar a limitação existente no tocante ao relacionamento 
entre o Google Maps e sua interação com os bancos de dados relacionais. Com a cres-
cente utilização de aplicações geográfi cas que embutem o Google Maps, bem como pela 
complexidade de utilização de bancos de dados geográfi cos, se observa uma gama enorme 
de possibilidades de utilização desse componente, proporcionando uma praticidade aos 
desenvolvedores e infi nitas aplicabilidades. (FIB)

Palavras chaves: google maps, banco de dados , coordenadas.
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RÁPIDA DECOMPOSIÇÃO DE UM INICIADOR 
CATIÔNICO (V50) SOB IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS. 

Verusca Henrique da Silva Santos (Curso de Engenharia Ambiental e LSCD/ITP), Cristiane 
da Costa (LSCD/ITP, crisdacosta@gmail.com), Pedro H. H. Araújo (EQA/UFSC), Cláudia 
Sayer (EQA/UFSC), Alexandre Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de 
Processos/UNIT e LSCD/ITP) e Montserrat Fortuny (Programa de Mestrado em Engenharia 
de Processos/UNIT e LSCD/ITP, fhmontse@yahoo.es).

O uso de micro-ondas em substituição ao aquecimento convencional envolvendo troca tér-
mica entre fl uidos representa uma alternativa segura, de menor custo energético e sem 
emissão de poluentes, constituindo portanto uma tecnologia limpa. Além dos efeitos térmi-
cos, alguns relatos defendem a existência de efeitos não-puramente térmicos sobre os sis-
temas submetidos à radiação micro-ondas. Segundo este conceito, a irradiação por micro-
ondas favoreceria a cinética de reações e a alteração de propriedades termodinâmicas de 
sistemas reacionais, a exemplo da energia livre de Gibbs, entalpia e entropia, resultando 
então na aceleração de reações químicas. Em particular, sistemas de iniciação de reações 
químicas baseados na formação de radicais livres dependem da  adequada de energia 
(térmica ou luminosa), podendo então ser acelerados pela aplicação de micro-ondas. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da irradiação por micro-ondas sobre a cinética 
da reação de decomposição de um iniciador catiônico, efetuando uma comparação com 
o processo de decomposição com aquecimento convencional. Para tanto, foram conduzi-
dos testes de decomposição do 2-2 ‘-azobis (2-methylpropionamidine) dicloridrato (V50) em 
solução aquosa a temperaturas distintas (60, 70 e 80 ºC), com coleta regular de amostras 
para avaliação da concentração de iniciador não decomposto. As constantes cinéticas de 
decomposição (kd) foram determinadas tanto para sistemas envolvendo aquecimento por 
micro-ondas (Synthos 3000 da Anton Paar) quanto para sistemas com aquecimento con-
vencional (reator de vidro encamisado). Todos os testes foram realizados sob agitação e 
sob atmosfera de nitrogênio. A concentração de radicais formados durante os testes era 
determinada via espectrofotometria (UV-visível Hitachi U-1800). A absorbância de cada 
amostra coletada foi medida e comparada com uma curva preparada a partir de soluções 
aquosas de V50 padronizadas, permitindo avaliar a concentração de V50 da amostra. Os 
ensaios considerando aquecimento convencional eram feitos em duplicata, e as análises 
de V50 decomposto eram feitas para cada amostra coletada ao longo de cada ensaio. Para 
ensaios considerando aquecimento via micro-ondas, foi estabelecida uma metodologia en-
volvendo ensaios de decomposição em batelada, medidas de temperatura, irradiação sob 
alta potência obtendo reações rápidas em intervalos de tempo curtos e o uso de um modelo 
matemático capaz de descrever a cinética de decomposição. (RESULTADOS E DISCURS-
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SÕES) Os resultados comprovaram a ação das micro-ondas na aceleração da decomposi-
ção do iniciador catiônico, indicando aumentos de velocidades da ordem de 3-5 vezes em 
relação à taxa de decomposição via aquecimento convencional. As descobertas obtidas 
neste trabalho indicam que o uso de micro-ondas durante reações com o iniciador catiônico 
possibilita a aceleração da cinética reacional, proporcionando assim vantagens energéticas 
para a síntese de polímeros via radicais livres. 

Palavras-chaves: Irradiação micro-ondas, Decomposição de iniciador, Radicais livres.
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 ANÁLISE DO EFEITO DAS MICRO-ONDAS NO 
PROCESSAMENTO DE EMULSÕES DE 

PETRÓLEO PESADO. 

Denisson Santos (Graduação em Tecnologia em Petróleo e Gás/UNIT e LEP/ITP, denis_s_
santos@hotmail.com), Elisângela Batista da Silva (Programa de Mestrado em Engenharia 
de Processos/UNIT e LEP/ITP, zanelibatista@terra.com.br), Montserrat Fortuny Heredia 
(Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LEP/ITP, fhmontse@yahoo.
es), Alexandre Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT 
e LEP/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

O petróleo ao ser produzido traz consigo água e sedimentos provenientes do reservatório. 
Esses elementos ao serem escoados através das tubulações são submetidos a uma tensão 
de cisalhamento que acaba gerando uma emulsão, estabilizada por emulsifi cantes naturais 
que compõem o petróleo. O elevado teor de sal da água produzida e sua capacidade de ge-
rar emulsões com altas viscosidades trazem grandes problemas para a indústria petrolífera. 
Além disso, os altos índices de acidez dos petróleos nacionais contribuem para a corrosão 
de dutos e equipamentos nas refi narias. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de 
técnicas para minimizar tais problemas. O presente trabalho busca investigar a aplicação 
de radiação micro-ondas como método de processamento de emulsões de petróleos pe-
sados, analisando-se o efeito das variáveis do processo sobre as características das fases 
separadas. Para isso foram sintetizadas emulsões (via homogeneizador Ultra-Turrax mo-
delo T-25 Basic da IKA) com três tipos de petróleo e quantidades de água conhecidas, sob 
salinidade e pH específi cos. As emulsões foram submetidas a aquecimento convencional e 
micro-ondas, com o intuito de promover a separação das fases água e óleo, sendo utilizado 
um reator micro-ondas do tipo multímodo modelo Synthos 3000 da Anton-Paar. Após pro-
cessamento, as amostras foram caracterizadas utilizando-se de técnica de difração a laser 
(Malvern Mastersizer 2000) para determinar a distribuição de tamanho de gotas (DTG); de 
titulação potenciométrica (Metrohm Titrando 836) empregando o reagente de Karl Fischer 
para determinação do teor de água e agente titulante KOH para avaliar o índice de acidez 
total (IAT). A fase aquosa foi coletada em alíquotas e analisada quanto ao teor de óle-
os e graxas (TOG) via análise de turbidez utilizando espectrofotômetro UV-Visível (Hitachi 
U1800) e quanto à partição de espécies ácidas entre as fases. Nos resultados preliminares 
foram observadas altas velocidades de separação das fases água e óleo utilizando a radia-
ção micro-ondas atingindo uma efi ciência de separação maior que 70%, muito superior às 
efi ciências obtidas via aquecimento convencional. Foi observado também que esta tecno-
logia permitiu a extração parcial de vários compostos polares originalmente encontrados no 
petróleo. Nota-se que os resultados obtidos do processo estudado são de grande valor para 
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a indústria petrolífera, pois além da alta efi ciência de separação e remoção de compostos 
polares, houve menor consumo de energia e isentou o uso de agentes químicos, constituin-
do assim uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente. (PIBIQ – CNPq)

Palavras chaves: petróleo, processamento, micro-ondas.
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MONITORAMENTO EM-LINHA DE REAÇÕES DE 
ESTERIFICAÇÃO VIA ESPECTROFOTOMETRIA NO 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO. 

Leila Medeiros Santos (Curso de Engenharia Ambiental/UNIT e LEP/ITP, lheumedeiros@
gmail.com), Marcela Oliveira Meneses (Curso de Engenharia Ambiental/UNIT e LEP/ITP, 
marcela_mns@yahoo.com.br), Juliana Silva Alves Carneiro (Curso de Engenharia Am-
biental/UNIT e LEP/ITP, julicarneirobr@yahoo.com.br), Montserrat Fortuny (Programa de 
Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LSCD/ITP, fhmontse@yahoo.es), Cláudio 
Dariva (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LTTL/ITP, claudio.
dariva@yahoo.com.br).

O biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos de cadeia longa, que possui propriedades 
físico-químicas e composicionais apropriadas para seu uso como combustíveis, permitindo 
a substituição do diesel (de origem fóssil). A rota mais comumente empregada para a sua 
produção é a transesterifi cação homogênea básica de triglicerídeos com álcool de cadeia 
curta. Porém esse processo é limitado pela necessidade da especifi cação da matéria-prima. 
Não obstante, muito pouco tem sido feito na indústria, no sentido de se desenvolver instru-
mentos e técnicas para monitorar o processo de síntese e a qualidade do produto formado. 
Um instrumento de recente desenvolvimento é o espectrofotômetro, que trabalha na região 
do infravermelho próximo (NIR, do inglês near infrared), e utiliza a fi bra ótica para viabilizar 
a medida em-linha, permitindo a obtenção de informação em tempo real. Este instrumento 
vem sendo aplicado como sensor em uma gama variada de processos para fi ns de controle. 
Aproveitando-se das vantagens da espectrofotometria NIR, o objetivo deste trabalho é de-
senvolver estratégias de monitoramento de reações de esterifi cação para a síntese de bio-
diesel com o uso de espectrofotômetro in-situ. O sistema estudado empregou o ácido oléico 
como ácido graxo, metanol como álcool de cadeia curta e ácido sulfúrico como catalisador. 
Concentração de catalisador, temperatura e tempo fi nal de reacional foram as variáveis ope-
racionais estudadas. Os espectros NIR das amostras eram coletados via Espectrofotômetro 
no infravermelho próximo FT-NIR ABB Bomem, e empregados na identifi cação das regiões 
do espectro NIR mais sensíveis à composição do sistema em estudo. Já a calibração do 
NIR consistiu na realização de testes de regressão baseados em mínimos quadrados par-
ciais (PLS) entre os dados espectrais (NIR) e as composições encontradas experimental-
mente. Para tanto, foram preparadas amostras com concentrações conhecidas de produto e 
reagentes, utilizando amostras de biodiesel obtidas via síntese conduzidas em reator micro-
ondas. Foram também realizadas corridas para calibração em-linha utilizando uma unidade 
de aquecimento convencional, onde a sonda NIR era imersa na carga reacional. Em todos 
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os testes eram caracterizadas concentrações de ésteres e ácido oléico empregando a téc-
nica de titulometria de neutralização. A obtenção 99,9999% de correlação e possibilidade 
de predições coerentes revelam o aspecto promissor do emprego da tecnologia NIR no 
monitoramento de reações de esterifi cação focados na síntese de biodiesel.

Palavras chaves: Esterifi cação, Nir, Monitoramento.
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DA 

ASPIRAÇÃO MECONIAL.

Fabiana Bruno Chagas (Curso de Fisioterapia – UNIT, fabi_bb@hotmail.com), Liziane dos 
Reis Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia – UNIT, liuzinha_17@hotmail.com), Raquel 
Santos Torquato (Curso de Fisioterapia–UNIT, raqueltorquato@hotmail.com), Allen Rafael 
Cardoso Santos (Curso de Fisioterapia – UNIT, allen_rafael@hotmail.com, Mayanna Ma-
chado Freitas (Curso de Fisioterapia–UNIT, mayanna_machado@hotmail.com), Érika Ra-
mos Silva (Prof do curso de Fisioterapia-UNIT, erika_ramos@hotmail.com)

Os transtornos respiratórios constituem a principal causa de morbidade e mortalidade no 
período neonatal, em especial nos recém nascidos a termo que cursam com a síndrome de 
aspiração de mecônio (SAM). Em decorrência de um processo asfíxico, o feto pode eliminar 
mecônio no líquido amniótico. Por meio de movimentos respiratórios, o mecônio pode ser 
aspirado para os pulmões. Essa aspiração provoca obstrução parcial ou completa das vias 
aéreas gerando uma alteração na relação ventilação-perfusão. Este artigo tem como objeti-
vo revisar os aspectos clínicos e fi siopatológicos da SAM, discutindo a importância de uma 
intervenção fi sioterapêutica efi caz para reverter o quadro de insufi ciência respiratória e evi-
tar complicações.. Foi realizada pesquisa bibliográfi ca na biblioteca Jacinto Uchôa, livros e 
artigos científi cos considerando os critérios de atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados 
os seguintes descritores: SAM, fi sioterapia e aspectos clínicos. O papel do fi sioterapeuta é 
fundamental para se abreviar o curso clínico da doença. Através de manobras de higiene 
brônquica torna-se possível remover o mecônio das vias aéreas, prevenir o aparecimento 
de fenômenos obstrutivos e corrigir alterações da relação ventilação-perfusão. Em con-
trapartida, as técnicas de fi sioterapia respiratória podem agravar os níveis de oxigenação 
arterial e desencadear lesões no Sistema Nervoso Central. Portanto, diante de um RN com 
SAM é crucial saber o momento certo para iniciar a terapia. É preciso permanecer atento 
também para a presença de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, de tal forma 
que a reabilitação, quando necessária, seja iniciada precocemente.

Palavras-chave: Mecônio, fi sioterapia.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO 
DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM PACIENTE 

GESTANTE - RELATO DE CASO. 

Mayanna Machado Freitas (Curso de Fisioterapia-UNIT, mayanna_machado@hotmail.
com), Allen Rafael Cardoso Santos (Curso de Fisioterapia – UNIT, allen_rafael@hotmail.
com), Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia – UNIT, gessica.13@gmail.com), Ju-
ciele Valéria Ribeiro de Oliveira (Profº do Curso de Fisioterapia, jucielevaleria@yahoo.com.
br), Walderi Monteiro Junior (Profº do Curso de Fisioterapia – UNIT, walderim@yahoo.com.
br), Lucas Moraes Rêgo (Profº do Curso de Fisioterapia, lucasmrego@bol.com.br) 

 A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia que consiste na compressão do nervo 
mediano no interior do túnel do carpo. As causas mais comuns são irritação, infl amação 
e em algumas ocasiões o edema devido à gestação levando à compressão deste nervo e 
sintomas neurológicos distalmente. É importante ressaltar que os sintomas causados em 
decorrênia do edema próprio da gravidez, na maioria dos casos desaparecem após o parto 
podendo reaparecer muitos anos mais tarde. Os principais sintomas são a dor e a dormência 
que ocorrem nos dedos inervados pelo nervo mediano (polegar, indicador, médio e metade 
do anular), piorando durante a noite e ao despertar pela manha. O objetivo deste estudo de 
caso foi analisar a aplicação da fi sioterapia em uma paciente gestante com STC. O presente 
estudo foi desenvolvido em uma paciente no oitavo mês de gestação com diagnóstico de 
síndrome do túnel do carpo, atendida no ambulatório de Fisioterapia da Universidade Tira-
dentes, Centro de Educação e Saúde Drª Leonor Barreto Franco. A paciente foi submetida a 
uma avaliação funcional antes e após 9 sessões de tratamento com duração de 50 minutos/
sessão e freqüência de 2 atendimentos semanais. A conduta fi sioterapêutica baseou-se em 
recursos eletrotermoterapêuticos (TENS, turbilhão), técnicas manuais (mobilização neural, 
drenagem linfática), alongamento muscular mantido e exercícios resistidos. Os recursos 
fi sioterapêuticos utilizados foram efetivos na redução do edema, quadro álgico de 10 para 2 
na escala visual, recuperação total da ADM e ganho de força muscular de 4 para 5 segundo 
a escala Ashaword. A atuação da fi sioterapia na síndrome do túnel do carpo é uma forma 
terapêutica efi caz e não invasiva capaz de evitar a perda da função motora do membro 
acometido, que deve ser direcionada tanto para a prevenção como para o tratamento da 
doença e quanto mais precoce o diagnóstico e atuação fi sioterápica, mais rápida será a 
melhora do quadro álgico e redução ou ausência do processo infl amatório. Conclui-se que 
o tratamento realizado na paciente foi efi caz e apesar dos resultados satisfatórios obtidos, 
sugere-se continuidade deste estudo ampliando a amostra. 
Palavras-chave: Síndrome do túnel do carpo, gestação, fi sioterapia.
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ABORDAGEM TERAPÊUTICA NA FRATURA TIPO B2 DE 
DENNIS WEBER: ESTUDO DE CASO. 

Alan dos Santos Fontes (acadêmico do curso de Fisioterapia; Universidade Tiradentes; 
al_fontes@hotmail.com), Carlos Dornels Freire de Souza (acadêmico do curso de Fisiote-
rapia; Universidade Tiradentes; cdornells@hotmail.com); Agilson Alves Lisboa (acadêmico 
do curso de Fisioterapia; Universidade Tiradentes); Marcela Aline Macedo Sales e Souza 
(acadêmico do curso de Fisioterapia; Universidade Tiradentes); Walderi Monteiro da Silva 
Júnior ( Universidade Tiradentes, curso de Fisioterapia; walderim@yahoo.com.br).

A fratura tipo B2 de Dennis Weber é uma lesão do membro inferior com fratura transindes-
mal, afetando a região medial, sendo esta acompanhada de fratura do maléolo ou ruptura 
do ligamento deltóide. O objetivo deste trabalho foi analisar o tratamento da fi sioterapêutico 
na fratura citada. O estudo de caso foi realizado com uma paciente, 67 anos de idade, no 
período de Março a Junho de 2009, no Centro de Saúde e Educação da Universidade Ti-
radentes. A paciente apresentava diagnóstico clínico de Fratura Transindesmal tipo B2 de 
Dennis Weber (Pós-operatório) e Fisioterapêutico de instabilidade para a marcha e limitação 
moderada para movimentos de dorsofl exão, fl exão plantar inversão e eversão do pé. Foram 
realizadas 22 sessões de Fisioterapia, duas semanais, com aplicação do Protocolo de Kni-
ght, Ultra-som terapêutico pulsado 01 Mhz, 0,5 W/cm2, alongamento, exercício isotônico. 
Com o avanço do tratamento, exercícios de propricepção e treino de marcha foram adicio-
nados ao protocolo. Na 22ª sessão, a paciente fora submetida a nova avaliação, na qual 
constatou-se redução do edema, normalização da pigmentação, otimização na qualidade 
das fases da marcha, realização de testes funcionais, como subir e descer escadas sem o 
auxílio apoio, redução do quadro álgico do nível 7 para 3 (Escala Analógica de Dor). A pe-
rimetria e goniometria demonstraram melhoras no trofi smo muscular e ganho da amplitude 
de movimento articular para todos os movimentos. Andrews e Maitland corroboram dizendo 
que a fi sioterapia no tratamento de fraturas é de grande valia na recuperação precoce do 
paciente, oferecendo-lhes funcionalidade e melhora da qualidade de vida em tempo menor 
aqueles indivíduos não submetidos a tratamento fi sioterapêutico. Portanto conclui-se que 
a fi sioterapia possui importantes mecanismos capazes de melhorar a função do indivíduo 
durante suas atividades da vida diária, bem como acelerar o processo de recuperação do 
paciente. E mais, o protocolo utilizado demonstrou efi cácia plena no tratamento fi siotera-
pêutico de fratura B2 de Dennis Weber.



154 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

ALTERAÇÕES NO ESTILO DE VIDA DOS CUIDADORES 
DE PACIENTES DOMICILIADOS COM MOBILIDADE 

PREJUDICADA NA ZONA NORTE DE ARACAJU.

Carolina Santos Souza (Curso de Enfermagem- enfcarol_souza@hotmail.com), Max Olivei-
ra Menezes (Curso de Enfermagem – maxoliver19@hotmail.com), Andréia Centenaro Vaez 
(Professor Orientador- deiacent@hotmail.com

 O cuidador é um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte traço de amor 
à humanidade, de solidariedade e de doação. A ocupação de cuidador integra a Classifi -
cação Brasileira de Ocupações, que defi ne o cuidador como alguém que cuida a partir dos 
objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando 
pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer 
da pessoa assistida. É uma pessoa, da família ou da comunidade, que presta cuidados à 
outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acama-
da, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração, ressaltando sempre que 
não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e procedimentos identifi cados com profi s-
sões legalmente estabelecidas, particularmente, na área de enfermagem. Em virtude da 
relevância social e para área de enfermagem, verifi camos a necessidade de identifi car as 
alterações no estilo de vida dos cuidadores a partir do momento que começaram a prestar 
assistência aos indivíduos domiciliados. Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa 
e analise descritiva. A amostra foi composta por todos os cuidadores (n=106) de pacientes 
domiciliados com mobilidade prejudicada, que residiam na zona Norte de Aracaju após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada, 
por meio da aplicação de um questionário, por acadêmicos do curso de enfermagem, du-
rante as visitas domiciliares.  quanto ao grau de parentesco do cuidador, a esposa era res-
ponsável pelo cuidado em 18,87% (n=20), fi lhos em 37,74% (n=40),  pela mãe/pai, 9,43% 
(n=10) e em 33,96% (n=36) eram cuidados por pessoas sem grau de parentesco. Quanto 
a atividades escolares verifi camos que 63,32% (n=67) não estudavam antes do indivíduo 
se tornar domiciliados, enquanto que 36,79% (n=39) estudavam. Já após o paciente se 
tornar domiciliado 17,92% (n=19) estudavam e 82,08% (n=87) não estudavam. Em relação 
às atividades profi ssionais, verifi camos que 52,83% (n=56) trabalhavam antes e 47,17% 
(n=50) não trabalhavam. Após se tornar cuidador 61,32% (n=65) não trabalhavam e 38,68% 
(n=41) trabalhavam. Em relação à alteração no estilo de vida 76,42% afi rmam que houve 
alteração e 23,58% responderam  que não. Portanto concluímos que houve uma mudança 
considerável no estilo de vida, pois houve uma redução pouco signifi cativa no número de 
cuidadores que estudavam e trabalhavam após o indivíduo ter se tornado domiciliado. A 
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função deste é complexa e requer tempo excessivo dedicado aos cuidados, que devem ser 
realizadas com carinho, respeito e amor, exigindo preparo emocional, sendo que o paciente 
não poderá viver só, exigindo constante observação. A qualidade de vida do cuidador é um 
outro fato importante, devido a dedicação exclusiva ao paciente ele acaba esquecendo da 
própria saúde, passando a viver em função daquele que é cuidado. 

Palavras Chaves: Cuidador, Enfermagem, Estilo de vida.
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ANÁLISE BIOFOTOGRAMÉTRICA DA MUSCULATURA 
ACESSÓRIA DA RESPIRAÇÃO EM INDIVÍDUOS COM 

HISTÓRIA CLÍNICA DE ASMA INTERMITENTE.  

Paulo Márcio Pereira Oliveira(UFS, pmpoliveirah@hotmail.com), Joana Santana Leite 
(UNIT, leitejo@hotmail.com), Rebeca Macedo Fraga e Silva(UNIT, beccafraga@hotmail.
com); Walderi Monteiro da Silva Júnior (UNIT, walderim@yahoo.com.br)

O estudo teve como objetivo analisar a fl exibilidade da musculatura acessória em indivíduos 
com história clínica de asma intermitente por meio da biofotogrametria. Foram estudados 20 
participantes; sendo 10 indivíduos com história de clínica de asma intermitente e 10 indiví-
duos saudáveis, que se submeteram a fotografi as em decúbito dorsal e sentado para men-
suração dos encurtamentos musculares e mensuração dos ângulos de extensão, rotação e 
inclinação da cervical. A análise estatística foi realizada com aplicação do teste qui-quadra-
do e ANOVA p<0,05. A análise dos resultados obtidos demonstrou que não houve diferença 
signifi cativa na fl exibilidade da musculatura acessória, com exceção do esternocleidocci-
pitomastóideo bilateral (p=0,003). Atribui-se este resultado a gravidade da história clínica 
estudada, que não há recrutamento excessivo da musculatura acessória da respiração e 
também pela estabilidade clínica em que se encontravam os indivíduos durante o exame. 
Concluiu-se que não há redução de comprimento da cadeia muscular respiratória em indiví-
duos com história clínica de asma intermitente em relação a indivíduos saudáveis.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO IMPULSO VERTICAL APÓS 
TREINAMENTO RESISTIDO OU PLIOMÉTRICO EM 

ATLETAS JUVENIS DE BASQUETE. 

Paulo Márcio Pereira Oliveira-pmpoliveirah@hotmail.com;marcelofaro@hotmail.com; Wal-
deri Monteiro da Silva Júnior-walderim@yahoo.com.br; karise andrade lima-karilima@
hotmail.com; renata malta da silva-renatasilva@hotmail.com; Marcelo Prata Faro de Ávila-
marcelofaro@hotmail.com

Esta pesquisa objetivou verifi car os efeitos do treinamento resistido ou pliométrico sobre a 
força explosiva para ganho na impulsão vertical em atletas de basquete. A casuística cons-
tou de 13 adolescentes entre 16 e 18 anos, do sexo masculino, distribuídos em dois grupos: 
treinamento resistido (Grupo A), submetidos a séries explosivas (moderada carga em alta 
velocidade) no Leg-Press a 45° de marca GERVASPORT e treinamento pliométrico (Grupo 
B), caracterizado por saltos em profundidade (modalidade jump do basquete), sendo colhi-
da a EAVD (Escala Analógica Visual da Dor) pré e pós-atividades em ambas as técnicas. Os 
treinos foram realizados 2 vezes por semana durante cinco semanas. No início e ao fi nal do 
estudo foram avaliadas medidas antropométricas (peso, altura, perimetria de coxa, dobras 
cutâneas - Protocolo de Pollock), impulsão vertical (Sargeant Jump Test) e teste de 1-RM 
(Repetição Máxima). Os resultados evidenciaram ganhos de impulsão, força, perimetria 
medial no grupo A com alteração signifi cativa (p < 0,05) e, grupo B força, perimetria medial 
(p < 0,05); a análise da dor foi mais intensa no ciclo estende-fl exiona. Portanto, ambos os 
treinamentos proporcionaram aumento da força e hipertrofi a muscular com baixo índice de 
dor, porém o exercício resistido obteve maior efeito na impulsão vertical.
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ANÁLISE DA CONDIÇÃO BUCAL DOS ALUNOS DA 
APAE DE MURITIBA – BA. 

Rafael Cabral Souza (Acadêmico do curso de Odontologia – UNIT, rafael.vabral.souza@
hotmail.com), Maria Cecília Araujo Miná (Acadêmica do curso de Odontologia - UNIT, ce-
cília.mina@yahoo.com.br), Fábio Martins (Professor do curso de Odontologia – UFS, drfa-
biomartins2@hotmail.com), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins (Professora  curso de 
Odontologia – UNIT, eleonoramartins2@hotmail.com)

Durante algum tempo, a odontologia vem se preocupando com a saúde bucal, afi rmando 
assim, que a saúde começa pela boca. A valorização da auto-estima física e moral, suporte 
psicológico e atenção são as armas da odontologia destinada à pacientes especiais com 
algum tipo de defi ciência. Indivíduos que vivem em comunidades, que em sua maioria são 
carentes e dependentes, necessitando de acompanhamento. Aprofundar os estudos e de-
senvolver metodologia para atender esses pacientes são conceitos novos e necessários. 
Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho será avaliar a condição bucal de alunos especiais 
da Associação de Pais e Alunos Especiais na Cidade de Muritiba – Ba. Foram examinados 
33 pacientes de ambos os gêneros com idade entre 7 a 46 anos. Foi realizada uma fi cha 
clínica fornecendo nome, idade, gênero, raça, índice de biofi lme, índice de sangramento, 
CPO-D e PSR. As avaliações clínicas foram realizadas utilizando espelho bucal, sonda pe-
riodontal da OMS, sonda exploradora nº 5, pinça clínica, evidenciador de biofi lme dental. 
Realizamos duas formas de análise descritiva: por pessoa, onde o maior código determina-
ria o código deste indivíduo, e por sextante sendo analisado o código de cada sextante. Ob-
servamos que no gênero masculino, a média do índice de biofi lme foi de 62,62% e feminino 
foi de 46,69%. Em relação ao do índice de sangramento, o gênero feminino foi de 41,42% 
e no masculino 37,07%. Obsrrvando o CPO-D vimos que no gênero feminino temos uma 
média de 6,27 e no masculino 5,39. Analisando por indivíduo observamos que o código nº 
1 foi de 24,24%, nº 2 36,36%, nº 3 30,30%. Os códigos nº 4 e X foram de 0%. Analisando 
por sextante observamos que o código 1 foi de 36,36%, código 2 de 29,29%, código 3: 
18,68%, código 0: 14,14% e código X: 1,51%. O código 4 teve 0%. O índice de biofi lme foi 
maior no gênero masculino que no gênero feminino. O índice de sangramento foi maior no 
gênero feminino que no gênero masculino. O CPO-D foi menor no gênero masculino e maior 
no gênero feminino. A saúde periodontal somente foi observada na minoria da população 
estudada. O código 2 e 3 foram mais freqüentemente encontrados, seguidos do código 1. 
O código X, isto é, ausência total de dentes, não foi encontrada em nenhum paciente. O 
código 4 não foi observado em nenhum sextante dos pacientes analisados.

Palavras-chave: Condição Bucal; APAE; Periodontia.
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ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE DA MUSCULATURA 
ACESSÓRIA RESPIRATÓRIA COMPARADO AOS 

ESTÁDIOS EVOLUTIVOS DA DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA

Paulo Márcio P. Oliveira(UFS, pmpoliveirah@hotmail.com), Crisleine Rosendo 
Feitosa(UNIT), Helena Chrystina P. Nascimento (UNIT, aneleh@hotmail.com), Amaro A. 
Araújo Filho (amaro@infonet.com), 

Este estudo objetiva analisar a fl exibilidade da musculatura acessória por meio da biofoto-
grametria e comparar às possíveis alterações dos sinais vitais com a evolução dos estádios 
da DPOC. Foram estudados onze participantes, sendo duas mulheres e nove homens com 
diagnóstico de DPOC. Os pacientes foram separados por grupos de acordo com a fase 
evolutiva da doença. Em seguida, foram fotografados sentados e em decúbito dorsal reali-
zando movimentos específi cos. Os sinais vitais foram mensurados e as fotos avaliadas pela 
biofotogrametria computadorizada. A análise estatística foi realizada com aplicação do teste 
t Stundent, com grau de signifi cância de 95% (p<0,005). Os achados obtidos, nos grupos A 
e B, revelaram signifi cativa limitação (p<0,005) para os movimentos de inclinação lateral e 
rotação cervical para direita e esquerda, extensão e fl exão cervical quando comparados aos 
valores de referência. Porém, comparadas as médias entre os grupos, não houve alteração 
signifi cativa para os mesmos movimentos (p>0,05). Observou-se que o músculo peitoral 
maior não encontra-se encurtado, já o peitoral menor encontra-se encurtado em todos os 
participantes. Foram ainda comparados os sinais vitais (FR, FC, PAS, PAD, SPO2) entre 
os grupos, não havendo resultados signifi cativos (p>0,05). Conclui-se que houve signifi can-
te proporção de encurtamento da musculatura acessória, quando comparada aos valores 
normais, porém, comparados entre os grupos, não houve diferença signifi cante. Pôde-se 
observar que o peitoral maior não encontra-se encurtado e o peitoral menor encurtado em 
sua totalidade. Também não houve diferença signifi cativa na comparação dos sinais vitais 
entre os grupos. 



160 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

APLICAÇÃO DE PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS 
PLIOMÉTRICOS NA REABILITAÇÃO DE LCA EM 

ATLETAS NO FUTSAL – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Nayra dos Santos Andrade Melo (Fisioterapia UNIT – nayrafi sio@yahoo.com.br); Ana Ca-
rolina Reina Lopes (Fisioterapia UNIT – carolreina@bol.com.br); Glória Rollemberg dos 
Santos (Fisioterapia UNIT – gloria_rollemberg@hotmail.com); Paulo Rogério Cortez Leal 
(Professor do curso de Fisioterapia da UNIT – educafi sio@yahoo.com.br).

 O futsal é um esporte semelhante ao futebol e foi adaptado do futebol de campo para a 
quadra. Participam desta modalidade duas equipes, com cinco jogadores cada, com bola 
menor, mais pesada e menos fl exível que a do futebol tradicional. O crescimento da ativida-
de futebolística produziu um aumento no número de lesões traumáticas graves. O joelho, 
por sua condição de articulação altamente solicitada e exposta a traumas, é frequentemente 
lesada, sendo a ruptura do ligamento cruzado anterior uma das lesões mais comuns. O 
ligamento cruzado anterior é a estrutura principal que controla o deslocamento anterior no 
joelho não submetido à carga. O tratamento para a ruptura deste ligamento é feito de forma 
cirúrgica, com um enxerto feito a partir do tendão patelar. A reabilitação pós-cirúrgica inclui 
as diversas modalidades da cinesioterapia e termofototerapia. O objetivo do estudo é dis-
cutir entre as modalidades cinesioterápicas, a importância da pliometria quando aplicada à 
lesão de LCA em atletas de FUTSAL.  Para tanto, foi realizado um levantamento de dados a 
partir de tal assunto. Ainda hoje se discute bastante a utilização de alguns métodos cinesio-
terápicos na reabilitação de pacientes com lesão de LCA, os exercícios pliométricos estão 
entre eles. Esses exercícios promovem a estimulação dos proprioceptores corporais para 
facilitar o aumento do recrutamento muscular numa mínima quantidade de tempo. Conclui-
se que mesmo fazendo uso da terapia medicamentosa e de recursos termofototerápicos, a 
cinesioterapia é o único recurso que proporciona ao atleta um ganho de função e o retorno 
a sua atividade esportiva.

Palavras-Chave: Ligamento cruzado anterior (LCA), futsal, pliometria.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 161

ÁREAS E OBJETOS DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO 
DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.

Ana Carla Ferreira Silva dos Santos (Curso de Enfermagem – UFS e PET, carlafss@
yahoo.com.br),  Lauro d’Ávila Silveira Barreto (Curso de Enfermagem – UFS e PET, lau-
ro_barreto89@hotmail.com), Marcelly Freitas Albuquerque (Curso de Enfermagem – UFS, 
celynhafreitas@hotmail.com), Thaísa Fonseca Siqueira Rocha (Curso de Enfermagem, 
thayrocha20@hotmail.com), Valmira dos Santos (Docente de Enfermagem – UFS, valkati-
ta@hotmail.com), Edilene Curvelo Hora (Docente de Enfermagem – UFS e Tutora do PET, 
edilenechs@yahoo.com.br).

 O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem constitui-se em uma ati-
vidade científi ca que tem o propósito de estimular o aluno na busca de respostas às pergun-
tas ou problemas relacionados à enfermagem e saúde, mediante o uso do método científi co, 
além de ampliar o campo de conhecimento da profi ssão. Esta pesquisa teve como objetivos 
conhecer as áreas nas quais se inserem os temas dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e identifi car os objetos 
de estudo mais pesquisados pelos mesmos no período 1997 a 2007. Este estudo foi desen-
volvido como exercício da disciplina de Metodologia da Pesquisa aplicada à Enfermagem, 
assim como atividade de pesquisa de alunos do Programa de Educação Tutorial do curso 
em pauta. Trata-se de um estudo descritivo, documental que utilizou o acervo da Biblioteca 
do Campus da Saúde da UFS para sua realização. Foram identifi cados 222 trabalhos de 
conclusão. Realizou-se análise de conteúdo temático, seguida da análise estatística. Como 
principais resultados obtiveram-se: os trabalhos realizados nas áreas de saúde  da mulher 
73 (33%), da criança 25 (11%), do adulto 17 (8%),  administração aplicado à enfermagem 
12  (5%),  saúde pública 8 (4%) saúde do idoso 5 (2%)  foram os mais estudados.  Quanto 
aos objetos de pesquisa, os mais freqüentes foram: câncer 28 (13%),  sistematização da 
assistência/cuidado 28 (13%), urgência e trauma 16 (7%) e processo de trabalho dos profi s-
sionais de enfermagem  12 (5%). Dentre os 28 estudos que tiveram o câncer como objeto, 
16 (57%) foram sobre mulheres. O fato da área saúde da mulher ter sido a mais pesquisada, 
pode ter como uma das causas, a exposição dos alunos a serviços ofertados à mulher na 
rede de saúde, onde desenvolveram práticas e estágio curriculares durante o seu curso. 
Entretanto, o mesmo não ocorreu com a área saúde da criança e saúde do idoso. Infere-se 
que o interesse em desenvolver pesquisa sobre câncer justifi ca-se pelo atual quadro epi-
demiológico dessa patologia. A área da sistematização da  assistência, dada sua exigência 
legal, tem sido bastante enfatizada durante a formação do enfermeiro, daí sua adoção para 
o desenvolvimento de pesquisas.  A escolha de áreas e objetos de pesquisa nos cursos de 
graduação, além da opção motivada por questões pessoais pode estar também relacionada 
a fatores como linhas de pesquisa dos docentes do curso e a disponibilidade desses para 
a orientação dos trabalhos.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA 
PORTADORA DA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ. 

Marcelle Nayana Eloy Macedo (Curso de Enfermagem – UNIT, celle_macedo@yahoo.com.
br), Aline Ribeiro Villar (Curso de Enfermagem – UNIT, lilicatyne@hotmail.com), Aglaé da Silva 
Araújo Andrade (Msc., Docente do Curso de Enfermagem – UNIT, a3glae@yahoo.com.br)

Pouco se sabe sobre a Síndrome de GUILLAIN BARRÉ, por ser um quadro patológico 
pouco frequente. Profi ssionais de enfermagem apresentam conhecimento defi ciente sobre 
suas características e suas causas. Muitas são as controvérsias e discussões a respeito 
da polirradiculoneurite. Sabe-se, no entanto, que o tratamento desta moléstia necessita de 
uma assistência da equipe multidisciplinar. Para isso, é necessário de maior conscientiza-
ção do cuidar sistematizado por parte da enfermagem diante desta síndrome. Frente a esta 
problemática, surgiu o interesse em pesquisar referências que abordassem a assistência de 
enfermagem frente à Síndrome de Guillain-Barré. O estudo tem caráter bibliográfi co, foi rea-
lizado por meio de levantamento documental. em artigos científi cos já existentes e pesquisa 
em bibliografi as de referência. A pesquisa bibliográfi ca ocorreu nos meses de março a maio 
do ano de 2009. Diante dos dados bibliográfi cos observados verifi cou-se que poucas são 
as referências que abordam a assistência, de forma holística, a criança portadora da Sín-
drome de GUILLAIN BARRÉ observou-se que se priorizam cuidados vinculados meramen-
te a sintomatologia. Através do levantamento dos principais sintomas (paralisia muscular, 
disfagia, dispnéia, inquietação, difi culdade de urinar) que acometem os pacientes com esta 
síndrome, pôde-se montar plano de cuidados de enfermagem adequado, considerando-se a 
NANDA, seus diagnósticos e cuidados, priorizando, assim, a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. No entanto, este estudo se faz importante, também, para toda a equipe 
multidisciplinar responsável pelo cuidar deste paciente, melhorando, assim, a qualidade da 
assistência prestada.
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ATENÇÃO BÁSICA x ATENÇÃO HOSPITALAR. A 
NECESSIDADE DE NOVOS OLHARES 

SOBRE A CLÍNICA. 

Alan dos Santos Fontes (Fisioterapia UNIT/SE); Marcela Aline M. S Souza (Fisioterapia 
UNIT/SE); Carlos Dornels Freire de Souza (Fisioterapia UNIT/SE); Rosemeire Dantas de 
Almeida (Co-autora e Profª Fisioterapia UNIT/SE); Carlos José Oliveira Matos (Co-autor e 
Profº de Fisioterapia UNIT/SE 

O Sistema Único de Saúde – SUS, criado por força da lei 8.080, de 19 setembro de 1990, 
atendendo à princípios presentes na Constituição Federal de 1988, instituiu um conjunto 
de redes de atenção à saúde. Mendes (2002) conceitua tais redes como uma forma de 
organização horizontal de serviços, com centro de comunicação na atenção primária ou 
básica de saúde, papel desempenhado pelas “Estratégias Saúde da Familia” – ESF’s. Do 
lado oposto encontra-se o atendimento hospitalar, enquadrado como alta complexidade. 
Este trabalho objetivou traçar as principais diferenças entre a atenção básica e hospitalar 
no âmbito do atendimento público de saúde brasileiro, sob aspectos sociais e ideológicos. 
O estudo é do tipo bibliográfi co analítico e para isto buscou-se embasamento teórico em 
livros da área de saúde pública, artigos de periódicos na base de dados SCIELO, além 
de contar com o Sistema de Automação da Biblioteca da Universidade Tiradentes - UNIT, 
utilizando-se os descritores “atenção básica; atenção hospitalar; saúde pública”.  Com base 
nos dados encontrados, a atenção básica atende entre 80 e 90% dos problemas de saúde, 
enquanto que a atenção hospitalar é responsável apenas por cerca de 10 a 15% dos casos. 
Na atenção básica, utiliza-se como critério de efi cácia a qualidade de vida, onde o sujeito é 
visto numa relação com o meio em no qual está inserido, preocupado em viver, análogo a 
um fi lme, dinâmico. Já a atenção hospitalar, o critério de efi cácia é a alta hospitalar, sendo, 
o doente, visto como isolado, preocupado apenas em sobreviver, análogo a uma fotogra-
fi a, estático. Cunha (2007) corrobora afi rmando que no hospital simbolicamente impera o 
medo da morte, na atenção básica impera a vontade de viver. Esse pensamento tornou-se 
o principal pilar de todas as outras diferenças encontradas.  As diferenças expostas sinali-
zam pela necessidade de novos olhares sobre a prática de saúde pública no Brasil. Neste 
contexto, merece destaque a necessidade de adotar uma nova visão na atenção hospitalar, 
buscando entendimento amplo do ser humano e não apenas entender o indivíduo como 
um ser biológico fragmentado em segmentos doentes. Por fi m, conclui-se que existe um 
interstício muito grande entre os serviços prestados pela atenção básica daquele ofertado 
pela atenção hospitalar.

Palavras-chave: Atenção Básica; Atenção hospitalar; Saúde Pública
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES DE UMA 
VARIEDADE DE PRÓPOLIS VERMELHA DO 

ESTADO DE SERGIPE. 

Flávia Manuella Ribeiro de Mendonça (Curso Ciências Biológicas – UNIT e LBMat/ITP/
UNIT, fl aviamanuella@yahoo.com.br); Juliana Cordeiro Cardoso (LBMat/ITP/UNIT, juara-
caju@yahoo.com.br); Lucyana Santos de Mendonça (Mestrado Saúde e Ambiente – UNIT 
e LBMat/ITP/UNIT, lucyana_biologia@yahoo.com.br); Yzila Liziane Farias Maia de Araújo 
(LBMat/ITP/UNIT, ylmaia@yahoo.com.br); Francine Ferreira Padilha (LBMat/ITP/UNIT, fpa-
dilha@yahoo.com) ; Edilson Divino de Araújo (Laboratório de Genética/UFS, edaraujo@
yahoo.com.br); Sara Cuadros Orellana (UFPA, sara_cuadros@yahoo.com).

 A própolis é uma complexa mistura de substâncias que as abelhas coletam de várias plan-
tas, elaboram e depositam em seus ninhos, para vedação da colmeia. O objetivo deste 
trabalho foi verifi car a atividade antimicrobiana das frações obtidas de própolis vermelha 
a partir da extração realizada em coluna cromatográfi ca líquida frente aos microrganismos 
Staphylococcus aureus (ATCC 12600), Escherichia coli (ATCC 14948) e Candida parapsilo-
sis (ATCC 22019).A amostra de própolis vermelha foi coletada em um apiário no município 
de Brejo Grande/SE. O extrato bruto foi preparado pelo método de maceração (2h/agitação) 
à frio utilizando etanol a 70% como solvente extrator. O extrato foi fracionado em coluna 
cromatográfi ca (silicagel 60) com sistema de eluição de solventes com polaridade crescente 
obtendo 12 grupos.  Foi determinada a atividade antimicrobiana das frações obtidas frente 
às cepas testadas. Observou-se que as frações do grupo 1 (G1) demonstraram atividade 
frente aos três microrganismos utilizados. Verifi cou-se também atividade nos grupos G2 e 
G4 apenas para S. aureus, tendo sido observada diferença signifi cativa entre as frações do 
G1, G2 e G4 de acordo com a média do diâmetro dos halos de inibição.  A fração do G1 
demonstra ser a mais efetiva frente a S. aureus. Os componentes químicos responsáveis 
pela coloração característica da própolis vermelha não possuem relação com a atividade 
antimicrobiana avaliada, uma vez que as frações de tonalidade vermelha, presente nas 
frações mais polares, não apresentaram atividade antimicrobiana.

Palavras-chave: Própolis vermelha, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida 
parapsilosis
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS 
BRUTOS DE PRÓPOLIS VERMELHA FRENTE À 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 

Ruthe Sylmara Oliveira Batista (Curso de Farmácia – UNIT e ITP/UNIT, ruthesylmara@
yahoo.com.br). Adriana Karla de Lima (UNIT e ITP/UNIT, adrianaklima@yahoo.com.br)

O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, esse patrimônio genético, tem valor eco-
nômico estratégico inestimável, principalmente no desenvolvimento de novos medicamen-
tos onde reside sua maior potencialidade. A própolis é um produto natural que vem sendo 
utilizado durante séculos pela humanidade, formada por material resinoso e balsâmico pro-
duzido pelas abelhas. Duzentos componentes diferentes já foram identifi cados nas própolis 
de origens diversas, dentre esses, ácidos graxos e fenólicos, ésteres, ésteres fenólicos, 
fl avonóides. Foi utilizada amostra de própolis vermelha, proveniente de apiário situado no 
município de Brejo Grande/Sergipe/Brasil (S – 10º28’25’’ e W – 36º26’12’’), coletada em 
fevereiro de 2009. Os solventes usados para a extração foram éter de petróleo, clorofórmio, 
acetato de etila, etanol, adquiridos no Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP/UNIT/SE).  O 
estudo objetivou extrair a própolis vermelha com solventes de polaridades diferentes com a 
fi nalidade de observar o efeito antimicrobiano frente a bactéria Pseudomonas aeruginosa. 
Para a extração foi utilizado o aparato de Soxhlet, com os solventes éter de petróleo (EEP), 
acetato de etila, clorofórmio e etanol. Após evaporação, soluções a 5% dos extratos foram 
utilizadas em estudo microbiológico através do método de difusão em meio sólido.  Obteve-
se um halo de inibição para EEP de 32±1 mm, mostrando-se maior do que o produzido pela 
tetraciclina (23±1 mm). Sugere-se que o EEP possua compostos apolares com atividade 
contra a P.aeruginosa. Estudos posteriores devem promover o isolamento químico destes 
compostos com o objetivo de aumentar a atividade antimicrobiana e confi rmar a própolis 
vermelha como um promissor produto natural no combate a doenças infecciosas. Consi-
derando as condições nas quais foi realizado o presente estudo, verifi ca-se através dos 
resultados apresentados que o extrato de éter de petróleo obtido por método extrativo a 
quente (extração por Soxhlet) da própolis vermelha encontrada em Sergipe pode se tornar 
um importante produto natural com propriedades terapêuticas comprovadas frente a infec-
ções provocadas pela Pseudomonas aeruginosa.

Palavras-chaves : Própolis Vermelha, Pseudomonas aeruginosa,Atividade antimicrobiana.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DE 
OSGOOD SCHLATTER – UM ESTUDO DE CASO. 

Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira (Curso de Fisioterapia- UNIT, tassinhafi sio@yahoo.
com.br), Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia- UNIT, edenialimacosta@hotmail.
com),Patrícia Almeida Fontes (Curso de Fisioterapia – UNIT, fontesfi sio@yahoo.com.br), 
Paulo Márcio Pereira Oliveira (Curso de Fisioterapia – UFS, pmpoliveirah@hotmail.com

A doença de Osgood Schlatter consiste em uma infl amação na região anterior do joelho (na 
apófi se anterior da tíbia) que ocorre geralmente em crianças e adolescentes envolvidas em 
esportes que exigem movimentos repetitivos. Esta estrutura chamada apófi se encontra-se 
em crescimento nas crianças e pré-adolescentes. Com as contrações musculares repetiti-
vas decorrentes dos esportes, aumentam o estresse nesta estrutura provocando um edema 
local e conseqüentemente dor. O fator de maior importância desta doença é a sobrecarga 
imposta a esta apófi se em crescimento. O objetivo desse trabalho foi mostrar a atuação 
fi sioterapêutica na Síndrome aguda de Osgood Schlatter. Foi realizado um estudo de caso 
com um adolescente do sexo masculino, 13 anos, estudante, com história de dor aguda na 
frente do joelho e diagnóstico clínico de Osgood Schlatter.  O paciente foi submetido a 5 
sessões de fi sioterapia com duração de 1 hora/3 vezes por semana. O tratamento baseou-
se em analgesia com a utilização do ultrassom, da liberação miofascial e da crioterapia; 
alongamentos e fortalecimento muscular. Os parâmetros utilizados para avaliar a evolução 
foram a melhora da fl exibilidade muscular e a escala analógica da dor que diminuiu de 9 
para 4. No estudo de caso apresentado foi observado o benefício da fi sioterapia na síndro-
me aguda de Osgood Schlatter.

Palavras-chave: Osgood Schlatter, Fisioterapia e tratamento.
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AVALIAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS CONTROLADOSNA FARMÁCIA 

CIENTÍFICA DA IVO DO PRADO. 

Danilo Silva Almeida, Edimara Rodrigues do Nascimento, Priscila Souza de Sena, Ana Ma-
ria Guedes de Brito, Marcos Cardoso Rios (Farmácia, Centro de Ciências Biológicas e da 
Saúde- CCBS/UNIT, mcrios_farma@yahoo.com.br) 

A prescrição é defi nida como ordem escrita por profi ssional habilitado direcionada ao far-
macêutico e ao paciente, defi nindo os medicamentos que devem ser dispensados e deter-
minando as condições em que o mesmo deve ser utilizado. Considerando que esta seja 
um ato complexo, sujeito a vários desacertos, uma boa prescrição deve conter informações 
sufi cientes para permitir que o farmacêutico ou enfermeiro, quando for o caso, detectem 
possíveis falhas antes do medicamento ser dispensado ou administrado ao paciente. A Lei 
5991/73, reforça em seu escopo que somente será aviada a receita que estiver à tinta, 
em vernáculo, por extenso, e legível. Em se tratando de produtos sob controle, a Portaria 
344/98 defi ne critérios ainda mais rígidos: nome do paciente, data, nome do medicamento 
a ser administrado, concentração, dosagem, posologia, assinatura e registro de classe do 
médico, além da unidade federativa e identifi cação numérica para os casos de prescrições 
de medicamentos contidos na lista B. Outra característica é a retenção desses receituários. 
Visto seu papel ímpar na prevenção de erros de medicação, o objetivo desse estudo foi 
detectar falhas na identifi cação da prescrição segundo os critérios das legislações vigentes, 
a fi m de verifi car os fatores que comprometem a dispensação de medicamentos e conse-
quentemente o tratamento farmacoterapêutico.  Para atender ao desiderato realizou-se um 
estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo dos receituários aviados no período de janeiro 
a setembro de 2008, na Farmácia Cientifi ca, em Aracaju/Se. Os resultados sinalizaram para 
prescrições mal redigidas, como mostradas nos itens que avaliaram os dados pertinentes 
a apresentação dos medicamentos prescritos quanto a sua dosagem, forma farmacêutica 
e posologia. Essas informações estavam ausentes em aproximadamente 15% dos receitu-
ários B, e inexistentes, para 5% dos C. Com relação à identifi cação dos usuários, 71% dos 
receituários B e cerca de 64% dos receituários C, não continham os dados pertinentes ao 
endereço. No que tange a identifi cação do fornecedor, o resultado é crucial ao receituários 
C, uma vez que, em nenhuma dessas o foi identifi cado. Esse mesmo item estava presente 
em 88% dos receituários B. Os resultados permitiram observar que tais erros são mais 
comuns em receitas tipo C, devido aos critérios mais rígidos para prescrições tipo B. Vale 
ressaltar que uma receita bem prescrita, atendendo aos critérios estabelecidos pelos órgãos 
competentes visa garantir a correta terapia farmacológica, culminando com uma correta 
dispensação. Os dados apresentados corroboraram com a necessidade de educação con-
tinuada dos profi ssionais prescritores e dispensadores.

Palavras-Chave: Prescrição; Medicamentos Controlados; Profi ssionais de Saúde
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COMPARAÇÕES PRELIMINARES DOS 
CONDROCRÂNIOS DE TRÊS ESPÉCIES DE 

TUBARÕES DA ORDEM CARCHARHINIFORMES. 

Nicole Màrdna Melo Oliveira (Curso de Ciências Biológicas/UNIT e GEES, nikamardna@
hotmail.com ), Thiago S. Meneses (Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – 
GEES, thiago.meneses@hotmail.com), Lucas de M. França (Curso de Ciências Biológicas/
UFS e GEES, lucasmfranca@hotmail.com).

 As medidas craniométricas de elasmobrânquios são importantes para subsidiar estudos 
sobre a sistemática de tubarões e raias. Na literatura, muitos estudos oferecem subsídios 
da evolução dos tubarões da família Sphyrnidae, conhecidos popularmente como tubarões-
martelo. O presente trabalho objetiva apresentar dados preliminares da comparação entre 
condrocrânios de três espécies de tubarões (Carcharhinus limbatus, Sphyrna lewini e S. 
tiburo) coletados no litoral de Sergipe. Os espécimes analisados foram capturados pelas 
embarcações da frota artesanal da Praia do Mosqueiro. No laboratório, os espécimes foram 
identifi cados quanto à espécie, sendo o condrocrânio separado do músculo por meio de 
água fervida, e limpeza sob água corrente. Para as comparações, foram utilizadas medidas 
condrocraniométricas baseadas na literatura específi ca, estas que foram relacionadas ao 
comprimento total do crânio, e expressas em percentagens.  A largura entre as cápsulas 
nasais corresponde a 43,6% do comprimento total do condrocrânio em Carcharhinus limba-
tus, enquanto em Sphyrna tiburo corresponde a 135,7 % e em Sphyrna lewini a 216,3 %, o 
que ocorre devido à expansão lateral do condrocrânio nas espécies do gênero Sphyrna. A 
largura das abertura nasal corresponderam a 24,1 %, 107,1 % e 163,6 % em C. limbatus, S. 
tiburo e S. lewini  A análise das relações morfométricas de condrocrânios de tubarões das 
famílias Carcharhinidae e Sphyrnidae fornecerá subsídio para estudos sobre a evolução 
dos tubarões-martelo.

Palavras-chaves: condrocrânio, Carcharhinidae, Sphyrnidae.
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CONQUISTA DE TRANSFORMAÇÃO DO CIDADÃO 
RESIDENTE NO JARDIM ESPERANÇA ATRAVÉS DA 

FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. 

Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia- UNIT, edenialimacosta@hotmail.com), Tássia 
Virgínia de Carvalho Oliveira (Curso de Fisioterapia- UNIT, tassinhafi sio@yahoo.com.br),  e 
Edna Aragão Farias Cândido (Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia, Curso de 
Fisioterapia – UNIT, edna_aragao1@globo.com

A fi sioterapia apresenta uma missão primordial, de cooperação, mediante a nova realidade 
de saúde que se apresenta, através da aplicação de meios terapêuticos físicos, na preven-
ção, eliminação ou melhora de estados patológicos do homem, na promoção e na educa-
ção em saúde. O Projeto de Extensão Universitária da Universidade Tiradentes, de Fisio-
terapia na Comunidade vem sendo desenvolvido desde 2000, tendo surgido com o intuito 
de proporcionar atendimento fi sioterapêutico domiciliar às pessoas de classes populares 
impossibilitadas de se deslocarem aos serviços de saúde. O objetivo dessa pesquisa é, 
Identifi car a transformação do cidadão residente no Jardim Esperança exercida pela fi sio-
terapia comunitária. A pesquisa — quantitativa e qualitativa com pesquisa de campo – foi 
realizada no Bairro Inácio Barbosa da Cidade de Aracaju (Sergipe), no mês de agosto de 
2009, com amostra de 12 pacientes usuários de Fisioterapia do Projeto de extensão da 
UNIT, participando também o Professor supervisor do estágio. Foram aplicados questioná-
rios quantitativos e qualitativos, em forma de entrevista, que foram gravadas e transcritas 
fi elmente. As variáveis analisadas foram: Nº de atendimentos realizados pela Fisioterapia, 
Idade dos pacientes, Patologias mais frequentemente encontradas, Contribuição do Projeto 
para a comunidade, Qualidade de Vida e Visão do Usuário com relação ao Projeto de Ex-
tensão. Pode-se demonstrar uma maior incidência de patologias reumatológicas (58% dos 
pacientes entrevistados) em comparação com patologias neurológicas (42%). Houve uma 
predominância de idade dos pacientes entre 60 e 90 anos. A melhora do quadro clínico 
relatado por dez dos doze pacientes entrevistados corroboram com os resultados encontra-
dos na literatura. Todos os relatos dos entrevistados com relação ao Projeto de Extensão 
Fisioterapia na Comunidade da Universidade Tiradentes, foram positivos. O programa de 
extensão, não melhora a qualidade de vida apenas dos usuários, mas de toda a família e 
das pessoas que os cercam. A vivência no Projeto Fisioterapia na Comunidade promover 
uma mudança na concepção de saúde e na perspectiva de atuação desses acadêmicos e 
futuros profi ssionais. Evidencia-se a importância de tornar acessível o tratamento fi siote-
rapêutico aos moradores de comunidades periféricas, contribuindo para a manutenção e 
recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida da população.

Palavras-chaves: Fisioterapia, extensão e comunidade.
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DIAGNÓSTICO CINESIOLÓGICO FUNCIONAL NA 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM) E SUAS 
REPERCUSSÕES NA POSTURA: ESTUDO DE CASO. 

Paulo Márcio Pereira Oliveira (UFS, pmpoliveirah@hotmail.com), Patrícia Almeida Fontes 
(UNIT, fontesfi sio@yahoo.com.br),  Acácia Barroso Rezende (UNIT, abarroso@hotmail.
com), Tatiana Carneiro da C. F. da Silva (UNIT, t.a.t.i@hotmail.com), Murilo Souza Oliveira 
(UNIT, mso@usp.br).

A articulação temporomandibular (ATM) está diretamente relacionada com a região cervical 
e escapular através de um sistema neuromuscular comum. Portanto, quando os fatores 
anatômicos, biomecânicos e proprioceptivos estão alterados em qualquer segmento do cor-
po humano, estes infl uenciam no desequilíbrio do eixo corporal. Devido ao grande número 
de discussões e à carência de estudos, fez-se necessário um melhor entendimento dessa 
disfunção, através de um estudo de caso. O objetivo desta pesquisa é analisar através de 
exame físico e complementar a possível ligação entre a disfunção temporomandibular com 
a postura corporal. Os exames realizados foram: exame físico, radiografi a panorâmica e 
transcraniana (da ATM); goniometria da cervical; eletromiografi a; radiografi a panorâmica da 
coluna vertebral; avaliação postural computadorizada e baropodometria, em uma voluntária 
de 33 anos de idade. Este trabalho utilizou coleta direta de dados, teve caráter descritivo e 
ocorreu no período de setembro a novembro de 2006. Sugerimos com base na realização 
de exame físico e complementar, que as alterações na ATM podem repercutir na postura 
corporal de um indivíduo. Também foi observado que mesmo a paciente não apresentando 
alterações na oclusão, nas estruturas ósseas e articulares, seu maior problema foi a sin-
tomatologia álgica, localizada nos músculos masseter e temporal anterior (principalmente 
do lado E), repercutindo, assim, diretamente sobre a coluna cervical e cintura escapular. 
Sugere-se que mais pesquisas são necessárias para esclarecer de forma clara e científi ca 
essa disfunção. 
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EFEITO DOS RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NA 
SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO: ESTUDO DE CASO.  

Adalberto Cordeiro da Silva Junior (Curso de fi sioterapia – UNIT, surf.jr@hotmail.com), Ci-
bele Figueiredo de Brito (Curso de Fisioterapia – UNIT, belinhabrito@hotmail.com), Marley 
Nazário da Silva Andrade (Curso de Fisioterapia – UNIT, marleynaz@hotmail.com), Quezia 
Gomes Souza (Curso de Fisioterapia – UNIT, quezia_gs@hotmail.com), Walderi Monteiro 
da Silva Junior (UNIT, walderimmonteiro@yahoo.com.br) 

A Síndrome do Impacto do ombro (SIO) é uma das afecções ortopédicas mais freqüentes. 
Essa síndrome produz dor e limitação funcional, especialmente na realização de atividades 
acima da cabeça. Dentre os recursos fi sioterapêuticos utilizados no tratamento da SIO te-
mos a Cinesioterapia, Crioterapia, TENS, Ultrasom, Alongamentos e Massoterapia. O ob-
jetivo desta pesquisa é analisar os efeitos dos recursos terapêuticos na SIO. A amostra foi 
composta de uma paciente com 34 anos de idade, portadora de SIO em membro superior 
esquerdo e que encontrava em um estágio subagudo. A paciente foi submetida a vinte 
sessões de fi sioterapia realizadas duas vezes por semana com duração de 50 minutos de 
forma intercalada. As variáveis para coleta dos dados foram: fi cha de avaliação, goniômetro 
e Escala de Dor visual analógica (EVA). Os dados coletados foram tratados de forma descri-
tiva para uma correta intervenção fi sioterapêutica. Como resultado, a pesquisa evidenciou 
melhora na amplitude de movimento no complexo articular do ombro no que se refere ao 
movimento de fl exão e abdução, observou-se que na primeira avaliação a paciente apre-
sentou uma ADM de 92° e 64 ° graus e na reavaliação progrediu ambas pra 140° graus 
para o mesmo movimento respectivamente, bem como excelentes resultados com relação 
ao quadro álgico que no início do tratamento a paciente referia dor de intensidade 10 e no 
fi nal do tratamento diminuiu para grau 2 na escala de dor visual analógica. Conclui-se com 
este estudo que o programa utilizado demonstrou-se efi caz em diminuir a dor, e aumentar a 
funcionalidade do membro afetado, garantindo independência funcional e assim melhoran-
do a qualidade de vida.

Palavras-chaves: Síndrome do impacto; fi sioterapia; dor.
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EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA QUALIDADE DE 
VIDA DE MULHERES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SUBMETIDAS A UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 
PELOS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES. 

Nayra dos Santos Andrade Melo (Fisioterapia UNIT – nayrafi sio@yahoo.com.br),  Carlos José 
Oliveira de Matos (Professor do curso de Fisioterapia da UNIT – cjomatos@yahoo.com.br).

A hipertensão arterial é um dos problemas de saúde de maior prevalência em todo o mundo 
na atualidade. A HA é responsável por grande parte dos casos de AVE, IAM, além de ser 
responsável também por cerca de 40% das aposentadorias precoces, signifi cando um custo 
altíssimo para os Serviços de Saúde. Como terapêutica não-medicamentosa esta incluída 
além da mudança dos hábitos de vida, a prática regular de atividade física. Estudos de-
monstram que a prática regular de atividades físicas diminui a morbimortalidade e melhora 
os níveis de Qualidade de Vida dos seus praticantes. De acordo com o Grupo de Qualidade 
de Vida da OMS, Qualidade de Vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações. Vários são os recursos utilizados para a execução 
de pesquisas a despeito da Qualidade de Vida, dentre eles o SF-36. O SF-36 é um ques-
tionário específi co que mede, em 8 domínios, o nível de Qualidade de Vida do indivíduo. O 
presente estudo objetiva com a utilização de tal questionário, atestar o nível de Qualidade 
de Vida de mulheres residentes no Bairro Industrial (Aracaju-SE), e portadoras de hiperten-
são arterial leve que foram submetidas a atividades físicas no Centro de Reabilitação “Ni-
nota Garcia” pelos alunos do curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes no semestre 
de 2009/1. Foram recrutadas 6 pacientes hipertensas residentes no Bairro Industrial e que 
participaram do programa de atividade física realizado pelos alunos de Fisioterapia da Unit 
em 2009-1. Foi aplicado o SF-36 comparando o antes e o depois das atividades realizadas 
no Centro de Educação e Saúde da UNIT. Através do estudo pôde-se observar uma melhora 
na Qualidade de Vida de 100% da mulheres submetidas ao programa de atividade física.  
Conclui-se então que a prática de exercícios proporciona um bem estar físico, mental e so-
cial, equilíbrio emocional, e integração entre os indivíduos, aumentando assim a Qualidade 
de Vida destes, possibilitando a realização das atividades cotidianas com mais facilidade.

Palavras-Chave: Qualidade de Vida, Atividade Física, Hipertensão Arterial
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ESTUDO DA EXPRESSÃO DOS GENES QUE CODIFICAM 
A ENDOTELINA-3 (ET-3) E SEUS RECEPTORES EM 

VALVAS MITRAIS REUMÁTICAS DE PACIENTES 
SUBMETIDOS À TROCA VALVAR. 

Ricardo V. da Costa (Curso de Ciências Biológicas Bac. - UFS e LAM/DMO/UFS, ricvc@
oi.com.br), Thaisa de Fátima A. Rocha (Curso de Medicina - UFS e LAM/DMO/UFS, isa-
eye@hotmail.com),, Tâmara O. Rocha (Curso de Medicina - UFS e LAM/DMO/UFS, 
tamara.o.rocha@hotmail.com),, Fernanda M. S. Souto (Curso de Medicina - UFS e LAM/
DMO/UFS, fernanda.souto@yahoo.com.br),, José Teles Mendonça (Hospital do Coração 
e DME - UFS, jteles@infonet.com.br), Anderson Carlos Marcal (LAM/DMO/UFS, anderson.
marcal@hotmail.com), Tatiana R. de Moura (LAM/DMO/UFS, tmoura.ufs@gmail.com), Tâ-
nia Maria A. Rodrigues (LAM/DMO/UFS, tmarodrigues@infonet.com.br).

A febre reumática (FR) é uma doença de grande prevalência na população em geral, 

a evolução desfavorável da doença traz sequelas crônicas que provocam grandes im-

pactos sobre o Sistema Único de Saúde, e incide de modo preocupante na faixa etária 

produtiva da população. A descoberta do sistema de endotelinas e de seus receptores te-

ciduais contribuiu com grandes avanços no conhecimento de doenças cardiovasculares, 

sendo ainda desconhecida a sua importância na patogenia da estenose mitral reumática. 

As endotelinas são potentes peptídeos vasoconstritores, atualmente identifi cados por 

três genes diferentes, endotelina 1, 2 e 3, respectivamente, ET-1, ET-2 e ET-3.  No presente 

estudo avaliaremos o papel das endotelinas na patogênese da estenose mitral. A presente 

proposta teve como objetivo avaliar, mediante técnicas moleculares, a expressão do siste-

ma de endotelinas e de seus receptores A (ETr-A) e B (ETr-B)  em valvas mitrais reumáticas 

de pacientes cirúrgicos atendidos pelo serviço de cirurgia cardiovascular da Fundação de 

Benefi cência Hospital de Cirurgia e do Hospital São Lucas. Além disso, correlacionaremos 

nossos resultados com os parâmetros clínicos para um diagnóstico precoce e uma melhor 

avaliação prognóstica da gravidade clínica da doença reumática, mais exatamente, da este-

nose mitral severa como indicação de troca cirúrgica da válvula.  Foram selecionados para 

estudo pacientes que seriam submetidos à cirurgia de primeira troca valvar, em decorrência 

de estenose mitral severa por evolução de cardite por FR. Parâmetros clínicos e epidemio-

lógicos foram coletados. Após a cirurgia, a válvula foi dividida em três fragmentos (M1, M2 e 

M3) para extração de RNA total e posterior amplifi cação dos genes da ET-3, dos receptores 

(ETr-A e ETr-B) e como gene constitutivo utilizamos o GAPDH Humano.  Até o momento 

foram coletadas 8 válvulas de um total de 20 que pretendemos avaliar. Foi observado a 
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expressão da ET-3 e seus receptores nas valvas analisadas. A priori podemos observar 

que há relação entre os níveis encontrados de ET-3, ETr-A e ETr-B e a doença valvar. As 

análises prosseguem em andamento, para correlacionarmos os resultados com os dados 

clínicos e epidemiológicos dos pacientes. (CNPQ: 472808/2008-7)

Palavras chaves: Endotelina, estenose mitral, febre reumática.
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE OSTRAS 
CRASSOSTREA SPP (MOLLUSCA: BIVALVIA) DOS 

DOIS MAIORES ESTUÁRIOS DO ESTADO DE 
SERGIPE POR PCR/RFLP.  

Almeida,DD (Laboratório de Genética e Conservação de Recursos Naturais, Depto de Bio-
logia, UFS) ; Ferreira,MH (Instituto de Tecnologia e Pesquisa) ; Ribeiro, RO (Laboratório de 
Ecologia Molecular e Parasitologia (LEMPE), UFPR.); MAIA-Araujo, YLF(Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia/RENORBIO); Lopes,ACM (Programa de Pós-Graduação em 
Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, edaraujo@pq.cnpq.br);  Araújo,ED (Laborató-
rio de Genética e Conservação de Recursos Naturais, Depto de Biologia, UFS e rograma de 
Pós-Graduação em Biotecnologia/RENORBIO).

Do total de 6 regiões estuarinas do estado de Sergipe, as duas maiores são formadas, 
respectivamente, pelo rio São Francisco e rio Vaza Barris. As espécies Crassostrea rhizo-
phorae e C. brasiliana são nativas da região e desempenham importante papel ecológico 
no ecossistema manguezal, além de representarem um dos principais produtos de extrati-
vismo.  C. rhizophorae, conhecida popularmente como “ostra-do-mangue” costuma ocorrer 
em regiões intertidais e pode atingir até 10 centímetros de comprimento. A espécie C. bra-
siliana, conhecida como “ostra-de-fundo”, é mais encontrada no infralitoral e é considerada 
uma espécie de grande porte, podendo atingir mais de 20 centímetros. No entanto, nas suas 
formas imaturas estas espécies co-ocorrem e apresentam grande similaridade morfológica. 
Apesar do desenvolvimento das técnicas de identifi cação molecular de espécies do gênero 
Crassostrea nos últimos anos, nenhum trabalho foi realizado visando a comparação das 
espécies de ostras nativas encontradas nos diferentes estuários do estado de Sergipe. No 
presente estudo foram utilizadas ostras nativas adultas (> 6 cm de comprimento) do gênero 
Crassostrea coletadas do ecossistema manguezal do litoral sergipano. As 28 amostras de 
ostras foram coletadas no mês de setembro de 2008, sendo 14 espécimes do município 
de Brejo Grande/SE provenientes do rio São Francisco (10° 25’ 46’’S, 36° 27’ 58’’O) e 14 
espécimes do município São Cristóvão/SE do rio Vaza-Barris  (11° 00’ 53’’ S, 37° 12’ 23’’ 
O). Os animais foram acondicionados em recipiente térmico com gelo e encaminhados ao 
Instituto de Tecnologia e Pesquisa para limpeza, mensuração e processamento. Foram re-
tirados os músculos adutores de cada ostra para a extração de DNA total pelo protocolo de 
fenol-clorofórmio (SAMBROOK & RUSSEL, 2001 e MARQUES, 2003) modifi cado. As ampli-
fi cações do segmento rDNA 16S e digestão com HaeIII, das amostras provenientes dos dois 
estuários analisados, e das amostras padrão, foram efetuadas no Laboratório de Ecologia 
Molecular e Parasitologia (LEMPE) da UFPR, conforme a metodologia de PIE et al (2006). 
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Após a amplifi cação do segmento rDNA 16S foi possível observar uma homogeneidade no 
peso molecular das bandas (530pb). O produto de amplifi cação das 28 amostras digerido 
com a enzima HaeIII apresentou o mesmo perfi l de restrição, correspondente à espécie 
Crassostrea brasiliana, resultado constatado por meio  da comparação do produto da di-
gestão com amostras padrão existentes no LEMPE, referentes às espécies C. brasiliana, 
C. rhizophorae e C. gigas. No presente estudo foi possível constatar que nas regiões do rio 
São francisco e no rio Vaza Barris as espécies de ostras que são encontradas sob formas 
imaturas fi xadas no mesmo substrato, não co-ocorrem nas formas adultas, de acordo com 
as amostras analisadas dos dois principais estuários do estado de Sergipe. Possivelmente 
as ostras da espécie C. brasiliana são mais abundantes nessa região e ocupam nichos 
diferentes da espécie C. rhizophorae quando adulta.

Palavras-chave: Rio São Francisco, rio Vaza Barris, co-ocorrência, manguezal, Nordeste.
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FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA 
MUCOPOLISSACARIDOSEI: ESTUDO DE CASO.

Carla Patrícia da Ascenção ( Curso de Fisioterapia, Universidade Tiradentes – UNIT, Car-
lota_cris@hotmail.com ); Taline de Santana Correia (curso de fi sioterapia, Universidade 
Tiradentes – UNIT, talys_santana@hotmail.com); Tatiane Gabriela Oliveira, Curso de Fisio-
terapia, Universidade Tiradentes – UNIT, tavynho@click21.com.br); Lucas de Assis Pereira 
(Universidade Tiradentes –UNIT, Lucas.cacau@yahoo.com.br)

A mucopolissacaridose tipo I é uma doença autossômica recessiva, resultante de um de-
feito no gene que codifi ca a enzima lisossomal α-L- iduronidase (IDUA), que degradam 
os glicosaminoglicanos (GAGS) heparan e dermatan sulfato. As manifestações clínicas no 
sistema osteomioarticular que interferem no sistema respiratório são: pescoço curto, giba 
deformada, cifose, escoliose, restrição articular progressiva que leva a deformidades fi xas 
no tórax, e as manifestações respiratórias típicas encontradas em portadores de mucopolis-
sacaridose são: infecções recorrentes e persistentes do trato respiratório superior, rinorréia 
crônica, otite média, doença respiratória obstrutiva devido às tonsilas e adenóides aumen-
tadas, traquéia estreita, cordas vocais engrossadas cujo resultado é uma respiração ruidosa 
e apnéia do sono, doença pulmonar progressiva repercutindo assim anormalidades na CVF 
– capacidade vital forçada. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a importância da fi sio-
terapia respiratória nos efeitos da Mucopolissacaridose tipo I. Foi realizado estudo de caso 
do paciente SMS, 8 anos, sexo masculino, portador de MPS I com diagnóstico funcional 
de alteração do componente elástico da parede torácica. O tratamento fi sioterapêutico foi 
realizado no Centro de Educação e Saúde da Universidade Tiradentes (UNIT), em agosto 
de 2009, três vezes por semana com duração de 1 hora, com os seguintes objetivos: reor-
ganizar o sinergismo respiratório; promover desbloqueio do tórax e reeducar a respiração. 
A fi sioterapia respiratória através de suas técnicas promove uma melhora no sinergismo 
muscular, promovendo um padrão respiratório adequado refl etindo assim na melhoria da 
qualidade de vida do paciente com disfunção respiratória.

Palavras- chave: Mucopolissacaridose I, fi sioterapia respiratória e sinergismo
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INCIDÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE 
ARACAJU-SE DE 1999 A 2005 

Fernanda Oliveira de Meneses (Curso de enfermagem UNIT, enf.fernand.meneses@

hotmail.com), Iane Brito Leal (Curso de enfermagem UNIT, ianeb@hotmail.com), Jamil-

le Araujo Sales, (Curso de enfermagem UNIT, mammy@hotmail.com), Rafaela Teodoro 

de Oliveira (Curso de enfermagem UNIT, rafaeladoro@hotmail.com), Taiara Almeida de 

Farias (Curso de enfermagem UNIT, taiarafarias@hotmail.com), Andréia Centenaro vaez 

(Universidade Tiradentes, deiacent@hotmail.com).

 A dengue é considerada uma doença viral, que pode ser transmitida pela picada do mos-

quito Aedes aegypti, infectado por um Arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviri-

dae. As formas de apresentação da doença são: Dengue Clássica; Febre Hemorrágica da 

Dengue ou Síndrome de Choque da Dengue e Dengue com complicações. A infecção pelo 

vírus causa uma doença de amplo espectro clinico, que pode evoluir para formas graves 

e até ao óbito, dentre os sinais clínicos, destacamos os sintomas da dengue clássica: 

febre alta (39º a 40ºC), dores de cabeça, dores musculares, diarréia, dores retro-oculares, 

além de fraqueza e outros sintomas variados. Durante o ano de 2008 encontramos na 

mídia uma situação alarmante sobre o dengue, fato que despertou o interesse das pes-

quisadoras. Para tanto, este verifi cou as taxas de incidência da dengue no município de 

Aracaju-Se entre no período de 1999 a 2005, ressalto que dados mais recentes ainda não 

foram disponibilizados no DATASUS. Foi utilizado método exploratório com abordagem 

quantitativa, os dados foram coletados do Sistema de informação de Agravos de Notifi -

cações, os quais foram analisados por meio da estatística descritiva. Quanto ao aspecto 

ético, não foi necessário o envio ao comitê de ética em pesquisa, por se tratar de fontes 

secundárias de domínio público.  No município de Aracaju foram notifi cados 8.680 casos 

de dengue entre o período de 1999 a 2005 com maior incidência no ano de 2000 e 2002, 

apresentando respectivamente 1.931 e 1.933 casos, e taxa de incidência de 418,39 e 

407,81 por 100.000 habitantes. O ano com menor incidência foi 2004, quando notifi caram 

158 casos, taxa de incidência de 32,12 por 100.000 habitantes, no ano de 2005 houve 

um pequeno aumento da taxa de incidência. A faixa etária dos 20 a 39 anos, foi mais 

acometida durante todo o período estudado, já a faixa menos acometida foi menores de 

cinco anos, exceto no ano de 2005 que a faixa menos acometida foi dos 5 aos 9 anos. 

No ano de 2006 foram notifi cados 345.922 casos de dengue no Brasil, sendo que destes 

105.017 casos eram da região nordeste, Sergipe notifi cou neste período 1.053 casos.  
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Identifi camos que a dengue é uma doença de alta incidência no município de Aracaju, com 

maior incidência nos anos de 2000 e 2002, a faixa etária mais acometida foi dos 20 a 39 

anos. A incidência vem aumentando, devido a grande criação de criadouros por infl uência 

das condições climáticas favoráveis. A doença ocorre principalmente no verão, durante 

ou imediatamente após períodos chuvosos, para que ocorra novos casos, é necessário 

o continuo repasse de informações sobre as formas de prevenção, as quais devem ser 

intensifi cadas no verão. 

Palavras- chaves: incidência de dengue; prevenção; Saúde pública 
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INCIDÊNCIA DE LESÕES EM PRATICANTES DE 
TAEKWONDO.

Lívia Gabriela Fonseca Melo (Curso de Fisioterapia – UNIT, livinhaa_pa@hotmail.com), Lí-
cia Dultra Linhares (Curso de Fisioterapia – UNIT, liciadultra22@hotmail.com), Lilian Fran-
cielle Santana Nascimento (Curso de Fisioterapia – UNIT, lilianfrancielle@hotmail.com), 
Paulo Rogério Cortez Leal (Curso de Fisioterapia – UNIT, paulorcleal@hotmail.com)

O Taekwondo é uma arte marcial criada na Coréia em 1955 pelo general Choi Hong Hi. 
Apesar de caracterizar-se como uma arte marcial relativamente nova, possui raízes muito 
antigas, de cerca de 2 mil anos. É determinada pela luta entre dois atletas através de golpes 
com os pés e com as mãos que visam atingir os protetores de tronco e de cabeça do ad-
versário. Para o praticante do taekwondo seu corpo inteiro é uma arma. É capaz de atacar 
e defender facilmente qualquer agressor com as mãos, punhos, cotovelos, joelhos, pés ou 
qualquer parte do seu corpo. O propósito deste estudo foi avaliar a incidência de lesões em 
praticantes de taekwondo do sexo masculino na cidade de Aracaju abrangendo o tempo de 
prática, tipo de lesão, local afetado e a freqüência com que a mesma ocorre.  Foram reali-
zadas visitas em três academias sendo aplicado questionário em um total de 21 praticantes. 
Oito pessoas praticam o esporte há menos de um ano e sete pessoas praticam há mais de 
cinco anos. As lesões mais encontradas foram no membro inferior, em maior incidência o 
pé.Neste trabalho, a freqüência com que essas lesões ocorrem foi rara, sendo mais comum 
em adultos do que jovens. A contusão foi o tipo de lesão com maior freqüência estando 
presente em sete dos quinze participantes. 

Palavras-chave: Taekwondo, lesões e contusão
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ÍNDICE DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM
QUE REALIZAM PERIODICAMENTE O EXAME 

GINECOLÓGICO COMO MÉTODO PREVENTIVO. 

Joilma Santos Sousa Pereira (Curso de Enfermagem – UNIT, jopereira04@hotmail.com), 
Eliel Francisco Júnior(Curso de Enfermagem – UNIT, elieljunior84@hotmail.com) Dayane 
de Souza Nogueira (Curso de Enfermagem – UNIT, day_apropria@hotmail.com) PROFª 
MsC Rosemar Barbosa Mendes 
 
Durante o início da vida acadêmica até a Graduação, surgem diversas oportunidades que 
oferecem às estudantes de Enfermagem um vasto potencial em alargar seus níveis de co-
nhecimento sobre aspectos relacionados à promoção da saúde e prevenção de doenças. 
Conhecer o índice de acadêmicas de Enfermagem que realizam periodicamente (pelo me-
nos 1 vez ao ano) o exame ginecológico. O locus do estudo foi uma Universidade particular 
da cidade de Aracaju, no qual, foram entrevistadas 50 alunas do curso de Enfermagem entre 
o 5º ao 8º período. O instrumento de coleta de dados constituiu-se de um formulário estrutu-
rado com questões fechadas referentes aos conhecimentos e hábitos de saúde, respondido 
pelas próprias alunas.  Das entrevistadas 76% das entrevistadas realizam periodicamente e 
24% não realizam a consulta ginecológica; 36% das estudantes de enfermagem possuem 
a vida sexualmente ativa, enquanto 64% não têm vida sexual ativa; 32% das acadêmicas 
entrevistadas passaram a realizar a consulta ginecológica periodicamente após cursar as 
matérias Saúde da Mulher I e II, ao passo que apenas 18% não. A maioria das acadêmicas 
de enfermagem realiza o auto cuidado, principalmente no que diz respeito à profi laxia contra 
patologias que podem ser prevenidas mediante exames ginecológicos.
 
Palavras-chave: Exame ginecológico, prevenção, câncer de colo do útero.



182 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

INFLUÊNCIA DA UTILIZACAO DO NOME CAÇÃO E 
TUBARÃO NO CONSUMO DE CARNE DE TUBARAO 

PELOS ARACAJUANOS. 

Endrigo Leite Ribeiro Chaves (Curso de Ciências Biológicas – endrigoleitec@hotmail.com), 
Celia Waylan Pereira (Orientadora/GEES – celinha_gees@hotmail.com), Dismeire 
Vasco Oliveira Pereira (Curso de Ciências Biológicas – dismeire_vasco@yahoo.com.
br), Fabio Neves Santos (fabiomedicina@hotmail.com), (Silvana Meneses dos Santos 
(irmapobreza@hotmail.com)

Os tubarões são animais geralmente marinhos, podendo ser encontrados em águas rasas 
e profundas, quase sempre carnívoros, alimentando-se de presas vivas, com exceção de 
algumas espécies. Esses seres representam um dos maiores mistérios dos oceanos, des-
pertando um misto de curiosidade e medo. É comum a utilização do nome cação por parte 
dos pescadores para se referirem a tubarões de pequeno porte, comercializados inteiros e 
o nome tubarão para animais de grande porte, muitas vezes comercializados em postas. 
Assim, o projeto teve como objetivos investigar a infl uência da utilização dos nomes “tu-
barão e cação” no consumo de carne de tubarão, além de investigar se os consumidores 
sabem que os nomes têm o mesmo signifi cado e buscar identifi car hábitos de consumo de 
pescado na população aracajuana. Para tanto, foi elaborado um questionário semi estru-
turado padronizado que foi aplicado nos pontos de compra e venda de pescado na cidade 
de Aracaju no período de fevereiro a agosto de 2009. Os resultados preliminares apontam 
que apenas 37% dos consumidores não sabem que os termos cação e tubarão se referem 
ao mesmo tipo de pescado e que desses apenas 7% disseram que deixarão de consumir a 
carne de tubarão que consumiam anteriormente com o nome de carne de cação. 77% dos 
entrevistados informaram que consomem pescado em geral por acharem que é uma carne 
saborosa. Quando perguntamos aos compradores se sabiam que algumas espécies de tu-
barão estão ameaçadas de extinção, 74% dos entrevistados disseram desconhecer tal fato, 
contudo, o mais impressionante é que apenas 17% de todos os entrevistados afi rmaram 
que não deixarão de consumir por causa da ameaça de extinção. Assim, até o momento 
fi ca evidente que apesar de alguns consumidores desconhecerem que carne de tubarão e 
cação é o mesmo tipo de carne, a questão do nome não tem muita infl uência no consumo. 
No entanto, é preocupante o fato dos consumidores não se preocuparem com a extinção 
das espécies de tubarões o que abre espaço para um projeto de educação ambiental com 
esses consumidores.

Palavras chave: Consumo; Tubarão e cação; Extinção.
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TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS DO YOGA SOBRE A 
PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA.  

Sammir Vieira Melo (Fisioterapia – UNIT, sammirvm@yahoo.com.br),  Jorge Alberto Vieira 
Júnior (Fisioterapeuta-UNIT, jorge_fi sio@yahoo.com.br),  Rodrigo Lacerda Alves (Educador 
Físico UFSC) , Yuri Santos Ramos (fi sioterapia – UNIT, Rootsyuri@hotmail.com), Rose-
meire Dantas de Almeida (Fisioterapia – UNIT, GEPAFIS – Grupo de Pesquisa e Atividade 
Relacionado a Saúde – Mestre em Fisioterapia – UNITRI – MG e Doutoranda em Genética 
e Bioquímica – UFU – Universidade Federal de Uberlândia). 

 A hipertensão arterial é uma condição multifatorial, associada a uma pressão arterial maior 
ou igual a 130/90 mmHg e a principal  terpêutica está associada  ao uso de medicamentos 
anti-hipertensivos. O objetivo do estudo foi de avaliar a aplicação de técnicas respiratórias 
do yoga na modulação da pressão arterial. O estudo foi realizado no período de março a 
junho de 2009, com 4  indivíduos com idade entre 59 a 70 anos, hipertensos clinicamente  
no estágio I e dois no estágio II com quadro de dispnéia associado. Foram realizadas ses-
sões, com um tempo de 40 minuto cada sessão e com  frequência de 3 vezes por semana. 
As sesões se iniciaram com técnicas de respiração abdominal, média, alta, completa e com 
contagem do tempo durante a expiração para os pacientes posteriormente realizarem a res-
piração durante toda a sessão. A mensuração da pressão arterial  foi realizada antes e após 
cada sessão. Foi observado que todos os pacientes apresentaram redução da pressão 
arterial. Foi observado que a média da pressão arterial antes das técnicas foi 12,5mmHg e 
após  foi de 11,6 mmHg dos pacientes em todas as sessões. Além disso, observou-se que 
o quadro dispnéico, evoluiu  para  eupnéico. Houve redução da pressão arterial após as 
técnicas respiratórias do yoga, demonstrando ser um coadjuvante no tratamento da hiper-
tensão arterial.

Palavras-chave: pressão arterial sistólioca, exercícios respiratórios e yoga
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 INTERVEÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS E 
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS NA ANEMIA FALCIFOME. 

Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia – UNIT, gessica.13@gmail.com),  Allen Ra-

fael Cardoso Santos (Curso de Fisioterapia – UNIT, allen_rafael@hotmail.com), Jéssica 

Luíza Rocha (Curso de Fisioterapia – UNIT, kekinharocha@hotmail.com ); Mayanna Ma-

chado Freitas (Curso de Fisioterapia – UNIT, mayanna_machado@hotmail.com), Roberta 

Pires Gama (Curso de Fisioterapia – UNIT, roberta.pg@hotmail.com), Carlos José Oliveira 

de Matos ( Profº do curso de Fisioterapia – UNIT, carlosodematos@hotmail.com).

 

 A anemia falciforme é a doença hereditária de maior prevalência no Brasil, o defeito 

genético constitui basicamente a substituição do Ácido Glutâmico pela Valina na posição 

seis da cadeia beta da hemoglobina. Esta doença foi descrita em 1910 por Herick, em um 

jovem negro das Antilhas emigrado para Chicago, ele a caracterizou como um tipo de ane-

mia hemolítica com alteração morfológica dos eritrócitos que apresentavam a forma de 

foice. A anemia falciforme acomete indivíduos desde a infância até a velhice, apresentan-

do variados distúrbios osteomioarticulares e cardiopulmonares. A fi sioterapia possui uma 

gama de recursos eletrotermoterapêuticos, cinesioterapeuticos e de condicionamento físi-

co para auxiliar no tratamento, na prevenção das crises e na melhora geral de seu quadro 

físico e prática das atividades da vida diária. Este artigo tem por objetivo, apresentar e 

sistematizar as alterações fi siológicas decorrentes da Anemia Falciforme discutindo um 

conjunto de efeitos terapêuticos proporcionados por técnicas de fi sioterapia em indivíduos 

acometido por esta doença. Foi realizada uma revisão bibliográfi ca com pesquisa nas 

Bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saú-

de), SciELO (Scientifi c Electronic Library Online) e PubMed, considerando os critérios de 

atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados os seguintes descritores: anemia falciforme, 

hemoglobinopatias, recursos terapêuticos, fi sioterapia. A anemia falciforme caracteriza-se 

por numerosas complicações que podem afetar quase todos os órgãos e sistemas, com 

expressiva morbidade, redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida, sen-

do característico episódio de dores osteomioarticulares, dores abdominais principalmente 

no baço, infecções e enfartes pulmonares, retardo do crescimento e maturação sexual, 

icterícia, acidente vascular cerebral e comprometimento crônico e de múltiplos órgãos, 

sistemas ou aparelhos. Na reabilitação fi sioterapêutica, serão adequadas toda e qualquer 

técnica e recurso eletrotermoterápico que promovam analgesia, diminuição dos sinais fl o-

gísticos, melhora da circulação sanguínea, prevenção de rigidez articular e o aumento do 
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metabolismo, técnicas de cinesioterapia, propriocepção e reeducação respiratória, além 

de um trabalho aeróbio de baixa carga, como bicicleta ergométrica, caminhadas ou nata-

ção, para condicionamento físico do paciente. A Fisioterapia permite à Anemia Falciforme 

uma assistência rica em recursos e técnicas objetivando a promoção da reabilitação oste-

omioarticular e cardiopulmonar no paciente. Entretanto existe uma carência de pesquisas 

científi cas sobre a mesma, principalmente no que diz respeito a atuação fi sioterapêutica.

Palavras – Chave: Anemia falciforme, Fisioterapia, Qualidade de vida.
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LEVANTAMENTO DE PEQUENOS INSETOS VOADORES 
COLETADOS EM UM FRAGMENTO DE MATA 

ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO – SE. 

Marla Caroline S. Nascimento (curso de Ciências Biológicas – UNIT, marlacaroline_sn@
hotmail.com),  Andréa Bezerra Pereira (curso de Ciências Biológicas – UNIT, dedeaperei-
ra@gmail.com),  Carine Góis do Nascimento (curso de Ciências Biológicas – UNIT, carine.
gois@hotmail.com), Clisiane Carla de Souza (curso de Ciências Biológicas – UNIT, clis-
carla@hotmail.com), Maxwell Souza Silveira (Laboratório de Biologia Tropical/ITP-UNIT, 
maxwell_souza @itp.org.br).

A Mata Atlântica compreende um conjunto de tipologias vegetais e animais, localizada 
na faixa litorânea indo desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. No estado 
de Sergipe os fragmentos de Mata Atlântica estão localizados na zona litorânea compre-
endendo uma faixa de aproximadamente 40km2 de largura. Apesar de sua devastação 
por conta da forte ação antrópica, o pouco que resta preservado é de grande diversifi -
cação ambiental. O presente trabalho teve como objetivo estudar a entomofauna em um 
fragmento de Mata Atlântica. Foram realizadas coletas utilizando dois métodos: sugador 
entomológico e armadilha luminosa tipo CDC. As coletas com o sugador entomológico 
foram feitas entre 19 horas e 23h20min, durante 20 minutos a cada intervalo de hora, 
os insetos coletados foram armazenados em tubo coletor. No segundo método de coleta 
foram utilizadas duas armadilhas luminosas do tipo CDC. Essas foram instaladas numa 
região mais degradada, a aproximadamente 25 metros, da borda do fragmento de Mata 
Atlântica. A primeira armadilha foi fi xada na área da frente a um chalé e a segunda na área 
do fundo. As capturas foram feitas utilizando como fonte luminosa uma luz negra, para 
atração de pequenos insetos voadores. As coletas foram realizadas no período noturno 
começando as 19 horas sendo trocadas as 00 horas e retiradas as 7 horas do dias se-
guinte. Os espécimes coletados foram depositados no laboratório de Biologia Tropical do 
Instituto de Tecnologia e pesquisa.  Foi verifi cado que a armadilha do chalé em frente ao 
chalé capturou um indivíduo em cada período, enquanto a armadilha do quintal do chalé 
capturou maior proporção de indivíduos e espécies. Esta armadilha funciona de modo a 
emitir uma luz ultravioleta que atrai insetos voadores fotossensíveis. A captura dos insetos 
com o sugador etimológico obteve um bom resultado em relação a abundancia já que o 
local onde foi feita a coleta era iluminado. Os ambientes em que as armadilhas foram pos-
tas eram semelhantes, distantes de iluminação e próximos do fragmento fl orestal. Talvez a 
diferença na efi ciência de captura das duas armadilhas tenha ocorrido devido a um defeito 
na fonte luminosa da armadilha instalada no fundo do chalé.

Palavras chaves: Armadilha luminosa; diversidade; sugador entomológico.
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MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA HIDROXIAPATITA 
DOPADA COM Cr3+ PELO ÁCIDO ESTEÁRICO.  

Alyne Dantas Lima (curso de farmácia-UFS e LDF, DTI lyne_farma@hotmail.com ), Rogeria 
de Souza Nuner (curso de farmácia-UFS e LDF  rogeriabr@hotmail.com).

 As apatitas e os fosfatos de cálcio atualmente vêm despertando grande interesse uma 
vez que constituem o principal componente mineral dos ossos e dente. Devido à grande 
similaridade química com o fosfato biológico e a biocompatibilidade, os fosfatos de cálcio 
vêm sendo utilizados como biomateriais para substituição óssea, enxerto ou recobrimento 
de próteses metálicas. Uma atenção especial tem sido dada a modifi cação destes fosfatos 
de cálcio nas últimas décadas, buscando favorecimento das interações entre o material 
inorgânico e o meio biológico. Neste contexto o objetivo deste trabalho é modifi car a su-
perfície da hidroxiapatita dopada com Cr3+ (HAP- Cr3+) utilizando o ácido esteárico como 
agente modifi cador da superfície e caracterizar essa HAP (Hidroxiapatita) modifi cada. A 
(HAP:Cr3+) foi modifi cada pelo ácido esteárico (AE) em meio orgânico sob refl uxo. A hidro-
xiapatita dopada com Cr3+ com superfície modifi cada pelo ácido esteárico (HAPAE:Cr3+) 
foi caracterizada por difração de raio-X, espectrometria na região do infravermelho, distri-
buição do tamanho de partícula e microscopia eletrônica de transmissão. Os dados de di-
fração de raio-X demonstraram que não ocorreram mudanças na cristalinidade da HAP:C3+ 
após a modifi cação. Os espectros de infravermelho apresentaram bandas de absorção em 
2850cm-1 e 2922cm-1, vibrações de deformação axial de –CH2 e –CH3, demonstrando a 
presença de grupos –OOCC17H35 na superfície da (HAPAE:Cr3+). O tamanho de partícula 
da (HAPAE:Cr3+)foi determinado usando técnica de espalhamento dinâmico da luz. Este 
resultado quando comparado com os valores determinados por microscopia eletrônica de 
transmissão (MET) não apresentaram diferenças signifi cativas. As imagens obtidas por MET 
apresentaram uma camada difusa em torno da partícula (HAP:Cr3+) sugerindo a presença 
de material orgânico, não promovendo alterações no tamanho da partícula.  Os resultados 
encontrados demonstram que não ocorreram alterações nas principais características da 
HAP:Cr3+. (CNPQ).

Palavras-chave: Hidroxiapatita dopada pelo Cr3+ (HAP:Cr3+), ácido esteárico, superfície 
modifi cada.
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O QUE ACONTECE NO CÉREBRO E NO CORPO 
DURANTE O ORGASMO. 

Elaine Mosara Eleutério dos Santos (curso de psicologia – UNIT, mosarasantos@gmail.
com), Mariana Cardoso Barreto (curso de psicologia – UNIT, marianacbarreto@gmail.com), 
Francisco Prado Reis(ITP-UNIT).

Este trabalho trata a respeito do que acontece fi siologicamente durante o orgasmo em cor-
pos do sexo masculino e do feminino, porém contendo seu maior foco em sua importância 
no cotidiano sexual das partes envolvidas. Além de estruturar algumas partes envolvidas 
nessa temática, como a sexualidade, a excitação, fontes de desejo e de prazer, entre ou-
tros. O orgasmo, também chamado de clímax, é um estado fi siológico de excitação sexual 
e gratifi cação, seguida por um relaxamento das tensões sexuais e dos músculos do corpo, 
acompanhado por sentimento de repentino e intenso prazer. Cuja sua função no orgasmo 
é revitalizar e equilibrar os sistemas orgânicos, psíquicos, emocionais, afetivos e mentais. 
Esta pesquisa foi feita a partir de dados coletados de artigos científi cos de psicologia e 
psiquiatra, além de livros. A pesquisa foi feita somente baseada em materiais acadêmicos, 
entretanto não tem um caráter de pesquisa de campo, restringindo apenas as coletas de 
outros pesquisadores. Após a realização deste levantamento bibliográfi co percebe-se que o 
cérebro recebe e modula informações do ambiente e sendo ajustados os desejos da mente 
aos recursos fi siológicos disponíveis, sendo que o orgasmo é o ponto de excitação máxima 
da relação sexual para ambos os sexos. Concluímos que a sexualidade e o orgasmo são 
estabelecidos não somente fi siologicamente e psicologicamente, mas há uma infl uência do 
meio cultural, ou seja, padrões comportamentais passados socialmente para o indivíduo.

Palavras chaves: orgasmo, prazer, cérebro.
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O TRATAMENTO DA TENOSSINOVITE CALCÂNEA: UM 
ESTUDO DE CASO.  

Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia – UNIT, gessica.13@gmail.com);Jéssica Luí-
za Rocha (Curso de Fisioterapia – UNIT, kekinharocha@hotmail.com); Roberta Pires Gama 
(Curso de Fisioterapia – UNIT, roberta.pg@hotmail.com); Allen Rafael C. Santos (Curso de 
Fisioterapia – UNIT, allen_rafael@hotmail.com); Mayanna Machado Freitas (Curso de Fisio-
terapia  –UNIT, mayanna_machado@hotmail.com); Walderi Monteiro Junior (Profº do Curso 
de Fisioterapia – UNIT, walderim@yahoo.com.br )

Tenossinovite é a infl amação do revestimento sinovial de uma bainha do tendão. O sintoma 
mais comum é o aparecimento de dor na zona do tendão afetado, que costuma aumentar de 
intensidade quando se efetua uma ligeira pressão sobre a área ou quando se realiza ou se 
tenta realizar um movimento que implique o estiramento do dito tendão. O tratamento tem 
como objetivos aliviar os sintomas, eliminar a infl amação e permitir que o tendão afetado 
recupere o seu normal funcionamento. O objetivo deste artigo é relatar a evolução de uma 
paciente com tenossinovite, após 05 sessões de fi sioterapia. O estudo foi desenvolvido 
com uma paciente, portadora de tenossinovite no tendão de Aquiles esquerdo atendida no 
ambulatório de Fisioterapia da Universidade Tiradentes, Centro de Educação e Saúde Drª 
Leonor Barreto Franco. O paciente foi submetido a uma avaliação funcional antes e após 05 
sessões de tratamento, com duração de 50 minutos/sessão e frequência de 2 atendimen-
tos semanais. O programa terapêutico consistiu de terapia analgésica e antiinfl amatória, 
utilizando recursos eletrotermoterapêuticos (TENS, gelo e ultrassom) e recursos manuais 
(massagem transversa sobre o tendão e alongamento muscular). Os recursos fi sioterapêu-
ticos utilizados foram efetivos, proporcionando uma melhora na funcionalidade do membro. 
A sensação dolorosa avaliada através da escala numérica verbal da dor regrediu de 7 para 
0 na quarta sessão, quanto amplitude de movimento (ADM) do tornozelo  foi verifi cado 
recuperação total da ADM, com ganho de dorsifl exão e fl exão plantar de 5° e 18º respecti-
vamente. O protocolo de atendimento utilizado neste estudo mostrou-se efi caz quanto aos 
objetivos de aliviar os sintomas, eliminar a infl amação e permitir que o tendão afetado recu-
pere o seu normal funcionamento, levando a paciente de volta as suas atividades funcionais 
sem a presença de dor. 

Palavras chaves: Tenossinovite; Tendão de Aquiles; Fisioterapia
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PARALISIA CEREBRAL: ASPECTOS CLÍNICOS E 
FISIOTERAPÊUTICOS. 

Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia – UNIT, gessica.13@gmail.com). Roberta 
Pires Gama (Curso de Fisioterapia – UNIT, roberta.pg@hotmail.com),  Allen Rafael Cardoso 
Santos ( Curso de Fisioterapia – UNIT,allen_rafael@hotmail.com),Mayanna Machado Freitas 
( Curso de Fisioterapia – UNIT, mayanna_machado@hotmail.com ),  Daniela da costa Maia,  
(UNIT- Fisioterapia dacostamaia1@hotmail.com).

A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio permanente do movimento e da postura, devido 
a defeito ou lesão não progressiva do cérebro. A PC é a agressão encefálica, de caráter 
irreversível e progressivo, decorrente do período de maturação do sistema nervoso central, 
promovendo alterações qualitativas de movimento, postura e de tônus, ocasionado quase 
sempre desordens sensoriais, intelectuais, afetivas e emocionais que ocasionam seqüelas 
com conseqüente refl exos na qualidade de vida (QV). Este artigo tem como objetivo revisar 
aspectos clínicos da paralisia cerebral, discutindo a fi sioterapia e as diversas abordagens 
terapêuticas utilizadas em termos teóricos. Foi realizado um levantamento bibliográfi co em 
livros e artigos científi cos utilizando as bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientifi c Electronic Library Online) e PubMed, 
considerando os critérios de atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados os seguintes des-
critores: paralisia cerebral, função motora, tratamento fi sioterapêutico, espasticidade e rea-
bilitação.  Os resultados sugerem que quadro da PC varia, no que se refere ao grau de com-
prometimento, de tal modo que encontraremos desde casos em que a limitação é mínima 
até casos em que o paciente será sempre dependente, tamanho o prejuízo presente. Um 
dos principais tratamentos é fi sioterápico, auxiliado pelo tratamento da espastisidade, com 
antiespasmódicos orais, ou com toxina botulínica injetável. O tratamento fi sioterapêutico é 
bastante abrangente, devendo sempre considerar as alterações funcionais secundárias ao 
comprometimento neurológico e as biomecânicas. Tem como objetivo a inibição da ativida-
de refl exa anormal para infl uenciar o tônus muscular e facilitar o movimento normal, resul-
tando em uma melhora da força, da fl exibilidade, da amplitude de movimento, dos padrões 
de movimento e, em geral, das capacidades motoras básicas para a mobilidade funcional.O 
diagnóstico de paralisia cerebral se aplica a indivíduos que apresentam um prejuízo motor 
tendo como causa uma condição cerebral não progressiva, presente durante os primeiros 
anos de vida. A fi sioterapia prepara a criança para uma função, mantém as já existentes 
ou as aprimora. O fi sioterapeuta que atende crianças com Paralisia Cerebral deve estar 
sempre familiarizado com os atuais avanços da intervenção em sua prática diária, para que 
somente utilize os procedimentos cuja efi cácia responda a evidências científi cas. 
Palavras chave: Paralisia Cerebral, Tratamento, Funções motoras.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 191

PERFIL ANTROPOMÉTRICO EM PRATICANTES DE JUDÔ 
DO SEXO MASCULINO NA CIDADE DE ARACAJU-SE. 

Adrieder Rodrigo Lima Fontes (UNIT, adriederr@yahoo.com.br), Clauder Rodrigues da Costa S. 
de Arruda (UNIT, clauderpaulista@yahoo.com.br), Paulo Edvaldo de Menezes Junior (UNIT, 
junior-judo@pop.com.br), Roberto Jerônimo dos Santos Silva (UNIT, rjss@gmail.com.br).

Diante de vários trabalhos relacionados à saúde e a atividade física, principalmente, envol-
vendo a melhoria da qualidade de vida e a epidemiologia, a obesidade, ainda se destaca 
dentre esses fatores, por sua condição crônica que aumenta a morbidade de muitas doen-
ças (Negrão et al., 2000). Entretanto, poucos estudos têm correlacionado essas variáveis 
em crianças e adolescentes do sexo masculino que praticam Judô. O presente trabalho visa 
traçar o perfi l antropométrico e identifi car a prevalência de sobrepeso e obesidade nesse 
público. A pesquisa realizada foi de cunho descritivo com delineamento transversal, o lócus 
de investigação foram os alunos de Judô do Projeto Recriando Caminhos na cidade de Ara-
caju - SE. Os sujeitos selecionados aleatoriamente para a pesquisa totalizaram 31 alunos, 
do sexo masculino, com fi xa etária média de 11,43 ± 2,09. Foram coletados os dados de 
massa corporal e estatura, sendo calculado o Índice de Massa Corporal (IMC). Para a verifi -
cação da prevalência de sobrepeso e obesidade, utilizaram-se os pontos de corte defi nidos 
por Cole et al. (2000) e foram mensuradas as pregas cutâneas nas regiões triciptal (TR) e 
subescapular (SE), com a padronização de Lohman (1992). Para calcular o percentual de 
gordura, foi utilizada a equação desenvolvida por Petroski e Pires Neto (1996), que utilizam 
o somatório das dobras cutâneas: TR e SE. A partir dos resultados apresentados, de acor-
do com a classifi cação do valor médio das variáveis antropométricas em relação à massa 
corporal foi de 37,19 ± 11,53 Kg, à estatura foi de 1,46 ± 0,15 m e o IMC foi de 16,92 ± 
1,99 Kg/m². Percebeu-se que, de acordo com a classifi cação do IMC, 96,77% dos meninos 
estão dentro de padrões normais de peso, enquanto que 3,23% estão dentro de padrões 
que classifi cam obesidade, não havendo nenhuma incidência de sobrepeso. Já em relação 
à classifi cação da gordura corporal relativa (%G), dos 31 meninos, 38,7% apresentaram 
classifi cação considerada baixa, 58,06% apresentaram classifi cação considerada ótima e 
3,24% apresentaram classifi cação considerada muito alta. Já em relação ao somatório das 
dobras cutâneas TR e SE, notamos que 48,39% apresentaram classifi cação considerada 
baixa, obtendo o mesmo valor (48,39%) para a classifi cação ótima e 3,24% apresentaram 
classifi cação considerada muito alta. Concluímos que os alunos apresentaram valores de 
IMC prevalentes para os índices de normalidade, com relação à soma das dobras cutâneas 
(TR+SE), os alunos apresentaram valores prevalentes em relação à classifi cação baixo e 
ótimo, observou-se o índice de gordura baixo, com prevalência para normalidade e a com-
patibilidade dos resultados entre o IMC, a %G e TR+SE. Quanto ao perfi l antropométrico 
(massa corporal e estatura), os meninos apresentaram valores abaixo dos encontrados na 
literatura, indicando um padrão inadequado para a faixa etária média.

Palavras chaves: perfi l antropométrico, sobrepeso e obesidade, judô.
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PERFIL DOS CONSUMIDORES DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES NO MUNICÍPIO DE ARACAJU E O 

CONHECIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA NA VENDA 
DESSES SUPLEMENTOS.  

Andianara Carvalho Rabelo (Farmácia- UNIT, andianara@hotmail.com), Priscila Souza de 

Sena (Farmácia- UNIT, Priscila.s.sena@hotmail.com), José Melquíades de Resende Neto 

(Farmácia-UNIT, farmacia@unit.br), Ana Maria Guedes de Brito (Farmácia- UNIT, ana_

brito@unit.br), Marcos Cardoso Rios (Farmácia, Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde- CCBS/UNIT, mcrios_farma@yahoo.com.br)

Se a ingestão alimentar é limitada, a suplementação de substratos se torna útil para alcan-

çar as doses diárias recomendadas. Usados inicialmente como auxiliares para melhorar 

a performance de atletas profi ssionais, os suplementos são hoje indispensáveis àqueles 

que desejam melhorar desempenho esportivo ou buscam meios rápidos para alcançarem 

melhorias estéticas. Defi nido como produtos feitos de vitaminas, minerais, produtos her-

bais, extratos de tecidos, proteínas e aminoácidos, os suplementos são consumidos com 

o objetivo de melhorar a saúde e prevenir doenças, mas não devem ser utilizados como 

substitutos de uma dieta saudável. A farmácia cabe a responsabilidade de estabelecimento 

sanitário semeador de noções básicas sobre cuidados em saúde e promoção do uso racio-

nal de medicamentos, bem como demais produtos comercializados. Essa deve ser vista 

como estabelecimento de saúde, com atendimento qualifi cado e diferenciado, já que não se 

equipara às atividades comerciais tradicionais. Assim, farmacêutico e equipe técnica devem 

estar capacitados à orientar aos questionamentos apresentados. O objetivo do presente 

estudo foi traçar o perfi l dos usuários de suplementos alimentares e relacionar o papel da 

farmácia a partir do grau de conhecimento da equipe técnica sobre eles. Para tanto, foram 

aplicados questionários de múltipla escolha destinados a praticantes de atividades físicas 

(N=60) e a equipe técnica (N=15) de farmácias de Aracaju, com indagações que traçaram 

o perfi l, o conhecimento acerca do produto, além das condições e manutenção da saúde. 

Esses instrumentais foram analisados e os resultados obtidos a partir da mensuração dos 

dados utilizando-se como base estatística a média ponderada. Os resultados sinalizam para 

consumidores igualmente distribuídos entre os gêneros, dos quais 75% apresentavam nível 

superior incompleto. A amostra, cerca de 54% utilizavam-se de suplementação, sendo que, 

69% foram recomendados por seus instrutores de academia. Quando indagados se recebe-

ram algum tipo de instrução sobre o produto, em torno 73%, afi rmaram que sim. A farmácia 
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foi responsável por 74% da comercialização desses produtos, onde a equipe se conside-

rava capacitada a informar em 60%. Esses foram capacitados através de treinamentos e 

palestras oferecidos pelos estabelecimentos.  Nesse estudo a maioria dos consumidores 

que recorrem ao uso de suplementos alimentares obtiveram os resultados almejados atra-

vés da indicação dos instrutores, à farmácia coube o papel mercadológico, uma vez que, 

detém a maior parte das vendas desses suplementos e também o papel de co-orientador 

no tratamento.

Palavras-Chave: Suplemento Alimentar; Perfi l dos Usuários; Papel da Farmácia.



194 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

PERFIL LIPÍDICO EM CRIANÇAS ATENDIDAS NO 
LABORATORIO CENTRAL DE BIOMEDICINA

( ARACAJU – SE) – NO   TRIÊNIO 2006 a 2008. 

Jacqueline Rocha dos Santos (Bióloga, Biomédica, jakline_rocha@hotmail.com) , 
Msc. José Melquiades de Resende Neto ( UNIT, jmkid@bol.com).

Dislipidemia é um quadro clínico caracterizado por concentrações anormais de lipídeos ou 
lipoproteínas no sangue, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas, como Dia-
betes mellitus, e doenças cardiovasculares. A prevalência de dislipidemia em crianças e 
adolescentes varia no mundo todo entre 2,9 e 33%, sendo secundária à obesidade infantil. 
No Brasil, a prevalência situa-se entre 28 e 40% das crianças e adolescentes, quando o 
critério adotado é CT (colesterol total) sérico superior a 170 mg/dL. O objetivo deste traba-
lho é avaliar o perfi l lipídico em crianças, faixa etária de 0 a 12 anos de idade, usuárias do 
Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes, Aracaju/SE, no período de 
Janeiro de 2006 a Dezembro de 2008. Justifi cado pelo fato das doenças cardiovasculares 
terem origem na infância e adolescência levando à necessidade de planejar intervenções 
cada vez mais precoces e possivelmente mais efetivas sobre os fatores de risco, reduzindo 
no futuro, a morbidade e mortalidade. O número total de crianças atendidas no período 
foi igual a 475 pacientes. Analisando os valores lipídicos separadamente, de acordo com 
gênero e idade, observou-se que o número de pacientes com CT e LDL (colesterol LDL) 
elevado cresceu anualmente, enquanto o número de pacientes com HDL (colesterol HDL) 
desejável tem diminuído. Em relação à média anual observa-se que houve uma redução 
dos índices avaliados no decorrer do triênio em estudo, acreditando-se que isso se deva a 
um aumento no número de pacientes atendidos no laboratório que façam uso do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Através desses dados pode-se concluir que é preciso traçar um per-
fi l lipídico para que seja utilizado como medida preventiva de possíveis doenças associadas 
a dislipidemias. 

Palavras- chave: Dislipidemias, perfi l lipídico, crianças
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ANÁLISE DO PERFIL ROTACIONAL DOS MEMBROS 
INFERIORES ATRAVÉS DA BIOFOTOGRAMETRIA NOS 
PORTADORES DA SÍNDROME DA DOR ANTERIOR DO 

JOELHO. 

Walderi Monteiro da Silva Junior- walderim@yahoo.com.br; Sávio Avelino Silva Santos-sa-
sazao@hotmail.com;thiagotavares07@hotmail.com-Thiago Santos Tavares

O objetivo do estudo foi avaliar o perfi l rotacional (torção femoral, torção tibial e pronação 
da articulação subtalar) nos portadores da Síndrome da Dor Anterior do Joelho, através da 
biofotogrametria. A casuística do estudo constou de 31 indivíduos do sexo feminino, com 
idade entre 18 e 35 anos, divididos em três grupos: grupo controle (GC), grupo síndrome 
dor patelofemural (GSDPF) e grupo luxação patelar reicidivante (GLPR) que se submete-
ram a fotografi as em decúbito vental e em ortostase. O cálculo fotogramétrico dos ângulos 
foi realizado por meio do software Autocad. A análise estatística foi através do teste ANOVA 
com nível de signifi cância de 0,05. Não houve alteração signifi cante do perfi l rotacional dos 
membros inferiores torção femoral, torção tibial e pronação da articulação subtalar entre os 
grupos, valor-p, respectivamente 0,52,  0,56 e 0,59. Os indivíduos do GLPR apresentaram 
ângulos superiores aos da normalidade que é de 35º na torção femoral, no entanto não se 
pode afi rmar que esta alteração originaria dores nos mesmos. No entanto no GSDPF houve 
apenas alteração na torção tibial, pois apresentaram ângulos superiores aos da normali-
dade que é de 15º. Porém não houve alteração da pronação subtalar para nenhum dos 
grupos, pois apresentaram ângulos inferiores aos da normalidade que é de 9º. Concluímos 
que na casuística estudada não foi encontrado relação com o perfi l rotacional no GSDPF 
e no GLPR. 
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PREVALÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE 
ARACAJU/SE DE JANEIRO A ABRIL DE 2009. 

Clarissa Lima Franco (Curso de enfermagem UNIT), Claudia Pereira Mato (Curso de en-
fermagem UNIT), Flavia Fernanda Rosa (Curso de enfermagem UNIT), Giselle Menezes 
Gomes (Curso de enfermagem UNIT), Luciana Almeida Santana Junqueira (Curso de en-
fermagem UNIT), Vanessa Santos Gonçalves (Curso de enfermagem UNIT), Andréia Cen-
tenaro Vaez (Professor Orientador).

O dengue é considerado uma doença viral, que pode ser transmitida através da picada 

do mosquito Aedes aegypti, infectado por um Arbovírus do gênero Flavivírus da família 

Flaviviridae. A classifi cação da doença se dá por quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 

e DEN-4). É uma doença de amplo espectro clinico, que pode evoluir para formas graves e 

até ao óbito, dentre os sinais clínicos da dengue clássica, destacamos a febre alta, geral-

mente acima de 39ºC, dores de cabeça, dores musculares, diarréia, dores retro-oculares, 

além de fraqueza e outros sintomas variados. A doença acontece devido à facilidade de 

disseminação dos transmissores além da falta de conscientização das pessoas em realizar 

medidas preventivas. Durante o ano de 2008 encontramos na mídia uma situação alarman-

te relacionada à doença, período em que aconteceu um aumento da incidência do dengue 

no Município de Aracaju, fato que despertou o interesse das pesquisadoras para conhecer a 

prevalência da doença no corrente ano. O estudo objetivou verifi car a prevalência dos casos 

de Dengue notifi cados nas unidades de saúde do município de Aracaju/SE no período de 

Janeiro a Abril de 2009. Foi realizado um estudo exploratório com abordagem quantitativa, 

foram coletados dados de todos os casos suspeitos de dengue de janeiro a abril no ano 

de 2009 por meio dos dados do Sistema de Informação de Agravo de Notifi cação–SINAN 

do município de Aracaju-Se. Utilizamos para a analise dos dados a estatística descritiva. 

Quanto ao aspecto ético, não foi necessário o envio ao comitê de ética em pesquisa, por 

se tratar de fontes secundárias de domínio público. No período foram notifi cados 644 casos 

de dengue no Município de Aracaju sendo que destes 211 foram notifi cados nos Centros 

de Saúde das oito regiões de saúde. Nestas verifi camos que a 5ª Região de saúde foi a de 

maior prevalência, com 59 casos, seguida pela 2ª e 4ª região com 47 e 39 casos respectiva-

mente. Já a 1ª e 6ª região mostraram menores proporções com  cinco e nove casos respec-

tivamente. Dentre a rede hospitalar verifi camos que foram notifi cados 443 casos, dos quais 

236 eram do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). o Hospital da Dengue apresentando 

148 casos. O Hospital Renascença e São Lucas obtiveram 49 e 29 casos respectivamente. Já 

os Hospitais IPES, São José, Primavera e HPM obtiveram números dois casos cada. Quanto 
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a disparidade do numero de casos do HUSE relacionado as demais instituições, pode estar 
associado a este ser referencia para o Estado de Sergipe, ocasionando uma maior procura 
pela população. Outra unidade que se destacou foi o Hospital da Dengue. Consideramos 
que nas regiões que apresentaram menores índices da doença, estes estejam relacionados 
à conscientização e atuação efetiva no combate ao mosquito, tanto por parte da população 
quanto das equipes de prevenção. Enquanto que nas regiões de com maior prevalência, 
podemos atribuir aos hospitais de referencia, presentes nessas regiões. 

Palavras-chaves: prevalência de dengue; prevenção; saúde pública
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PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DO POLÍMERO DE 
ABELMOSHUS ESCULENTUS (L.) MOENCH, QUIABO.  

Débora de França Gomes ( ITP - debyloving@hotmail.com),  Priscila Almeida Cruz ( ITP – 
priscilla796@hotmail.com),  Lauro Xavier-Filho (ITP e UNIT -xavierfi lho@infonet.com.br),  
Sheyla Alves Rodrigues (ITP e UNIT -shelrodrigues@hotmail.com), Carla C.C.R. de Carva-
lho (IBB - ccarvalho@ist.utl.pt).

A planta Abelmoshus esculentus (L.) Moench, nome comum “quiabo”, é originária de África.. 
No presente trabalho testou-se a capacidade antimicrobiana do extrato aquoso do quiabo 
nas bactérias Rhodococcus erythropolis, R. opacus, Mycobacterium sp., Mycobacterium 
aurum, Staphilococcus aureus, Escherichia coli e Xanthobacter Py2.  Foram utilizados dois 
extratos do Abelmosh esculentus, o fresco e o lifi olizado. Diferentes concentrações de polí-
mero foram adicionadas às suspensões celulares de cada estirpe testada. Após uma incu-
bação de 30 min a 30ºC e 200 rpm, a viabilidade celular foi analisada por microscopia de 
fl uorescência e análise de imagem. A capacidade de inibir o crescimento foi determinada em 
placas de agar pela área da zona em que não há crescimento à volta de um poço contendo 
o polímero. O efeito antimicrobiano foi muito maior no extrato fresco do que no liofi lizado. 
Em contato com o extrato de quiabo fresco, 47 e 35% das populações de Mycobacterium sp. 
e M. aurum perderam viabilidade, respectivamente. Todas as células de S. aureus perderam 
viabilidade, enquanto que as células de E. coli não foram praticamente afetadas. O mesmo 
se observou com as células de R. erythropolis. As estirpes de R. erythropolis e R. opacus 
foram afectadas consoante a fonte de carbono utilizada previamente no crescimento celu-
lar. Enquanto as células de R. Erythropolis crescidas em glucose não foram praticamente 
afectadas, cerca de 30-40% das que cresceram em limoneno e tolueno perderam viabili-
dade na presença de 10% (v/v) de extrato fresco de A. esculentus. No caso da R. opacus 
a perda de viabilidade foi de cerca de 60% para a mesma concentração. Quando os testes 
foram efetuados com células em crescimento, verifi cou-se que o extracto de quiabo inibiu 
o crescimento das estirpes de Mycobacterium sp., M. aurum, S. aureus e X. Py2, sendo o 
efeito inibitório praticamente nulo nas restantes. O extrato de A. esculentus, conhecido por 
“baba de quiabo”, tem propriedades antimicrobianas, diminuindo a viabilidade celular de 
populações bacterianas.Tem ainda a capacidade de inibir o crescimento de Mycobacterium 
sp., M. aurum, S. aureus e X. Py2. (UNIT-ITP)

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, atividade antimicrobiana, polímero.
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RELAÇÕES CRANIOMÉTRICAS DO TUBARÃO-MARTELO, 
Sphyrna lewini (Griffi th & Smith, 1834) COLETADOS NO 

LITORAL DE SERGIPE.  

Lucas de M. França (Curso de Ciências Biológicas/UFS e GEES, lucasmfranca@hotmail.
com), Thiago S. Meneses (Grupo de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe – GEES, thia-
go.meneses@hotmail.com), Nicole Márdna M. Oliveira (Curso de Ciências Biológicas/UNIT 
e GEES, nikamardna@hotmail.com ).

 As análises das relações morfométricas de condrocrânios de tubarões são importantes 
para subsidiar estudos populacionais e sistemáticos de elasmobrânquios. O tubarão-marte-
lo, Sphyrna lewini, possui hábitos costeiros e oceânicos, com ocorrência registrada ao longo 
de todo litoral brasileiro. O presente trabalho objetiva o estudar aspectos morfométricos de 
condrocrânios de tubarões da espécie Sphyrna lewini, coletados no litoral de Sergipe.  Os 
espécimes analisados foram capturados por meio de rede de emalhar pelas embarcações 
da frota artesanal da Praia do Mosqueiro. Em laboratório, os exemplares foram identifi cados 
quanto à espécie, sendo cada condrocrânio separado do músculo por meio de água fervida, 
e limpeza sob água corrente. Para as análises, foram utilizadas medidas condrocranio-
métricas baseadas na literatura específi ca, estas que foram relacionadas ao comprimento 
total do crânio, e expressas em percentagens. O comprimento naso-basal representa entre 
66,0 a 73,0 % do comprimento total do condrocrânio, enquanto que o comprimento rostral 
corresponde a apenas entre 32,6 a 33,3 % do comprimento total. A largura entre as cápsu-
las nasais corresponde entre 2,0 a 2,2 vezes o comprimento total do condrocrânio, o que 
é justifi cado pela expansão lateral da cabeça, e a conseqüente expansão do condrocrânio, 
formando o cefalofoil. Não foi possível verifi car diferenças morfométricas dos crânios de 
machos e fêmeas.  Os presentes dados, apesar de preliminares, são importantes para a 
caracterização do condrocrânio da espécie e padronização das análises de relações cra-
niométricas em tubarões.

Palavras-chaves: morfometria, condrocrânio, Sphyrna lewini.
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SCREENING FITOQUIMICO E ATIVIDADE 
ANTIMICROBIANA DA REMIRIA MARITIMA AUBL. 

Isamar Dantas Oliveira(UNIT/NPGP-UFS, isamicro@bol.com.br), Américo Azevedo de 
Souza(Curso de Biologia-UNIT/ITP, americoazevedo-@yahoo.com.br), Adriano Antunes 
de Souza Araújo(UFS/NPGP,adriasa2001@yahoo.com.br), Rita de Cássia Trindade (UFS/
DMO, www.ufs.br).

Em consideração à crescente importância dispensada validação da utilização de plantas 

medicinais dentre aspectos químicos e microbiológicos e considerando a imensa variedade 

da fl ora brasileira, poucas são as espécies com atividade biológica comprovada, sendo a 

maioria utilizada pela população de forma bastante empírica, o que signifi ca um potencial 

terapêutico ainda a ser descoberto. O objetivo deste trabalho foi realizar triagem fi toquimica 

, avaliar à atividade antimicrobiana e determinar a concentração inibitória mínima (CIM) da 

Remiria marítima aubl. (RMA),  nome de um gênero botânico, da família Cyperaceae popu-

larmente conhecida como “Salsa da praia” e utilizadas no tratamento de diarréia, doenças 

infecciosas, analségica, antiinfl amatória e febre alta através da preparação de chás.A planta 

foi coletada na praia de Pirambu, seca em estufa com circulação de ar e o pó obtido por 

moagem e seu extrato aquoso foi obtido por liofi lização.O extrato foi submetido aos ensaios 

fi toquimicos segundo Radi e Torrones(2005), a atividade antimicrobiana foi avaliada in vitro 

pela técnica de microdiluição de acordo com o Clinical Laboratory Standard International( 

CLSI, 2005A; CLSI, 2005B) adaptado. Nesse estudo foram utilizadas cepas ATCC cedidas 

pelo Laboratório de Microbiologia da UFS departamento de morfologia  (Staphylococcus 

aureus,  Streptococcus agalactiae ,  Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans, Bacillus 

cereus, Enterococcus faecium,Escherichia coli, Serratia marcencens , Citrobacter freundii, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenis, Klebsiella oxytoca , Acinetobacter bauman-

nii, Burkholderia cepacia, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa). Identifi cou-se a 

presença de alcalóides, cumarinas voláteis, fl avonóides, fenois, taninos condensados, sa-

poninas e triterpenos como componentes químicos do extrato, já na atividade antimicrobia-

na foi observado que  frente as bactérias Gram(-) e Gram(+)  o extrato da RMA teve ação 

contra todas as bactérias variando a concentração de ação de 25 mg/mL a 0,045 mg/mL. 

Taninos e fl avonóides  são conhecicos por serem sintetizados por plantas em resposta a 

infecções microbianas, justifi cando assim sua excelente ação microbiana à vários micorga-

nismos. Esta habilidade se dá provavelmente devido a habilidade de complexação com a 

parede bacteriana e romper membranas, como também ação oxidante sobre enzimas bac-
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terianas.  De acordo com os resultados obtidos, a RMA mostrou efeito microbicida relevante 

frente a bactérias  Gram(+) e Gram(-). Estes resultados sugerem que os compostos ativos 

da planta provavelmente estão presentes em baixas concentrações na planta ou que sua 
ação se deve a um efeito sinérgico de vários compostos. Assim, os resultados demonstram 
que a Remiria marítima aubl. apresenta um perfi l de atividade antimicrobiana, confi rmando 
seu uso popular como antiinfeccioso. 

Palavras chaves : Remiria marítima aubl., antimicrobiana, composição química.
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SÍNDROME CINCA: UMA ABORDAGEM 
FISIOTERAPÊUTICA. 

Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira (Curso de Fisioterapia- UNIT, tassinhafi sio@yahoo.
com.br), Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia- UNIT, edenialimacosta@hotmail.com), 
Camila Mutti, Curso de Fisioterapia – UNIT, camilamutti@hotmail.com).

Difi cilmente encontrada no mundo e no Brasil, a síndrome crônico infantil neurológica cutâ-
nea articular – CINCA é uma enfermidade infl amatória multissistêmica rara, de início no 
período neonatal e caracterizada por febre, exantema cutâneo, envolvimento articular e do 
sistema nervoso central. É também conhecida pelos norte-americanos como NOMID (neo-
natal onset multisystem infl ammatory disease). A etiologia permanece desconhecida e ne-
nhum tratamento clínico tem se mostrado efi caz, entretanto suas implicações pode ser mini-
mizadas pelo tratamento fi sioterapêutico. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é mostrar 
a atuação da fi sioterapia na síndrome CINCA. Foi realizado um estudo de caso com uma 
criança do sexo masculino, 2 anos, com história de febre e exantemas cutâneos no período 
neonatal, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, com difi culdade para deambular e 
de equilíbrio, encurtamentos e deformidades articulares.  O paciente foi submetido a 10 ses-
sões de fi sioterapia com duração de 1 hora/3 vezes por semana. O tratamento baseou-se 
em alongamentos, fortalecimento muscular, posicionamento, coordenação, treino de equi-
líbrio e propriocepção. Os parâmetros utilizados para avaliar a evolução foram capacidade 
de equilíbrio por maior tempo na posição de pé, coordenação nas atividades lúdicas além de 
força muscular. Resultados satisfatórios com as técnicas utilizadas foram observados no 5º 
dia de tratamento. No estudo de caso apresentado foi observado o benefício da fi sioterapia 
na síndrome CINCA através da melhora no equilíbrio, coordenação e postura do paciente, o 
que pode retardar a instalação de possíveis deformidades. É necessário chamar a atenção 
para realização de novos estudos acerca deste tema.

Palavras-chave: Fisioterapia, Síndrome CINCA, Tratamento.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 203

TRABALHO E FORMAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO 
NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE ARACAJU. 

Rosana Marques de Menezes (UFS/SMS/AJU, romarques15@gmail.com).

O mundo do trabalho vem sofrendo modifi cações ao longo dos anos com o processo de 
globalização e a reestruturação do capital. Este novo mundo do trabalho altera o processo 
produtivo. Novas habilidades e competências são requeridas do trabalhador enfatizando-se 
a polivalência e a gestão por competências.  Esta pesquisa analisa as transformações ocor-
ridas no mundo do trabalho e suas implicações no campo da Saúde fazendo uma relação 
entre Trabalho, Educação e Saúde e tem como objetivo geral compreender e dar visibilida-
de ao trabalho e ao processo de formação do Agente Comunitário de Saúde no Programa 
Saúde da Família de Aracaju. Analisa a Política de Educação Permanente do Ministério da 
Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e as contribuições do Curso Técnico 
para a formação e melhoria da prática profi ssional desse importante sujeito do Sistema 
Único de Saúde. A pesquisa norteou-se pelo materialismo histórico. A abordagem qualitativa 
de cunho etnográfi co mostrou-se coerente por permitir a descrição minuciosa dos objetos 
que investiga. Teve como campo empírico a sexta região de saúde do município de Aracaju, 
contou com um universo de setenta e seis agentes comunitários de saúde e três agentes de 
combate às endemias. Contou ainda com uma amostra de trinta agentes comunitários de 
saúde e como tempo cronológico o período compreendido entre fevereiro do ano de 2006 
e a fi nalização do I Módulo do Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde em 
dezembro de 2007. Foi priorizado o estudo de caso e foram utilizadas as abordagens qua-
litativas e quantitativas, uma vez que no campo da Saúde, elas se complementam. Utilizou 
para a produção do conhecimento diversas fontes documentais pertencentes ao Ministério 
da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do Centro de Educação Permanente da Saú-
de, revistas e sites especializados. Os dados empíricos comprovaram que as mudanças 
ocorridas no mundo do trabalho com o processo de reestruturação produtiva requer um 
agente comunitário de saúde com uma formação diferenciada da adotada atualmente pelo 
Ministério da Saúde e que a Educação Permanente é um processo necessário e valorizado 
pelos diversos sujeitos, porém apontam que a mesma deve ser revista.

Palavras-chave: Trabalho. Políticas Públicas de Saúde. Formação Profi ssional. Educação 
Permanente.
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA GONARTROSE.  

Lícia Dultra Linhares (Curso de Fisioterapia – UNIT, liciadultra22@hotmail.com),, Lilian Fran-
cielle Santana Nascimento (Curso de Fisioterapia – UNIT, lilianfrancielle@hotmail.com), Na-
thália Alves Mascarenhas Lobo (Curso de Fisioterapia – UNIT, natylobo18@hotmail.com),  
Quézia Gomes Souza, (Curso de Fisioterapia – UNIT, quezia_gs@hotmail.com), Walderi 
Monteiro da Silva Júnior (Curso de Fisioterapia – UNIT, walderim@yahoo.com.br).

A osteoartrose (OA) de joelho é o mais prevalente distúrbio articular crônico no mundo as-
sociado a degeneração que atinge as articulações sinoviais e caracteriza-se por apresentar 
alterações na cartilagem articular. Está associada à dor, rigidez articular, deformidade e 
progressiva perda de função afetando o indivíduo em múltiplas dimensões, do nível orgâni-
co até o social. A fi sioterapia está entre uma das formas não farmacológicas de tratamento 
para a OA e, quando bem indicada oferece excelente resposta. Este estudo teve como 
objetivo avaliar o tratamento fi sioterapêutico em pacientes com gonartrose para diminuição 
do quadro álgico e desta forma verifi car se os recursos térmicos (calor) constituem uma 
terapêutica satisfatória em pacientes reumáticos. No período compreendido entre agosto a 
novembro de 2008, cinco pacientes foram admitidos no Serviço de Reumatologia do Cen-
tro de Saúde e Educação da Universidade Tiradentes com diagnóstico clínico de gonar-
trose. Os pacientes foram submetidos a tratamento fi sioterapêutico durante dez sessões, 
duas vezes por semana com duração de uma hora. Apenas uma paciente foi excluída por 
abandonar o tratamento na sexta sessão. Os pacientes foram avaliados antes e depois do 
tratamento quanto à força muscular, intensidade da dor e amplitude de movimento (ativo e 
passivo). Ainda no decorrer das sessões foi aplicado questionário SF-36 para evidenciar 
dados pessoais e questões relacionadas à qualidade funcional do indivíduo. Os resultados 
da análise dos dados da avaliação goniométrica, demonstraram que P2 obteve aumento da 
fl exão dos joelhos ativamente evoluindo de 110º para 132º e 105º para 122º, nos joelhos 
direito e esquerdo, respectivamente. P3 obteve também aumento na fl exão do joelho direito 
de 70º para 88º e P4 evoluiu de 60º para 90º no direito, e de 60º para 100º no esquerdo. Em 
todos os pacientes a amplitude de extensão do joelho era normal. Os dados encontrados de 
força muscular (fl exores e extensores de joelho) revelaram que houve aumento do grau de 
força em todos os pacientes. Também se constatou redução da intensidade da dor em P1, 
P2 e P4. Em P3 a redução não foi tão evidente. O programa de exercícios de alongamento 
e fortalecimento resultou em aumento da amplitude de fl exão e da força muscular, melho-
rando a funcionalidade e evitando limitações nas atividades. O uso de recursos térmicos 
demonstrou bons resultados no controle do processo doloroso, porém mais estudos devem 
ser realizados sobre a efi cácia dos mesmos.

Palavras-chave: Osteoartrose, Fisioterapia e Dor.
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UTILIZAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA 
FUNCIONAL (FES) NA POLIRADICULONEUROPATIA 
DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA (DPIC)

Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia- UNIT, edenialimacosta@hotmail.com), Tássia 
Virgínia de Carvalho Oliveira (Curso de Fisioterapia- UNIT, tassinhafi sio@yahoo.com.br), 
Edna Aragão Farias Cândido (Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia, Curso de 
Fisioterapia – UNIT, edna_aragao1@globo.com).

A polineuropatia refere-se ao grupo de distúrbios em que os nervos periféricos são afetados 
por um ou mais processos patológicos. A desmielinização é o processo patológico primário 
neste grupo de polineuropatias. É decorrente de um distúrbio auto-imune e ocorre de forma 
crônica. A estimulação elétrica funcional (FES) é uma forma de terapia capaz de produzir 
contrações musculares com objetivos funcionais.As contrações evocadas são obtidas a par-
tir de pulsos elétricos de pequena duração aplicados sob freqüência controlada. O objetivo 
da pesquisa é verifi car se a  FES altera a condução motora em pacientes com DPIC.  A pes-
quisa foi realizada na Clínica escola da UNIT, entre o período de janeiro e junho de 2009. A 
amostra foi de um paciente, do sexo feminino de 40 anos com Diagnóstico Clínico de DPIC. 
Foi aplicado FES por uma única terapeuta, com os parâmetros: Largura de Pulso (T): 280 a 
300μs; Frequência (F): 80Hz; Tempo on: 7 seg; Tempo off: 7seg; Rampa de Subida:3 seg e 
Rampa de descida: 3s. A estimulação foi realizada no músculo tibial anterior e tríceps sural 
bilateralmente, durante 40 min por 3 vezes na semana durante os quatro meses. A análi-
se dos resultados se deu através da realização de dois exames de Eletroneuromiografi a 
(ENMG) dos músculos estimulados antes e após a aplicação do FES. Através da ENMG, 
em comparação com exame realizado antes da aplicação da FES, percebeu-se: Sinais de 
reinervação muscular recente nos músculos das pernas. Conclui-se que, a FES causou 
início de reinervação com mudança da leitura da eletroneuromiografi a.

Palavras-chaves: desmielinização, eletroestimulação e reinervação muscular. 
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UTILIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL EXTRAÍDO 
DA Alpinia speciosa Schum, Zingiberaceae, NO 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE NO 
PÓS-OPERATÓRIO DE RECONSTRUÇÃO DO 

TENDÃO INFRA-PATELAR. 

Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira (Curso de Fisioterapia- UNIT, tassinhafi sio@yahoo.
com.br) , Edênia Lima Costa (Curso de Fisioterapia- UNIT, edenialimacosta@hotmail.com),   
Edna Aragão Farias Cândido (Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia, Curso de 
Fisioterapia – UNIT, edna_aragao1@globo.com).

Após a realização de procedimentos cirúrgicos como a reconstrução de tendões ou liga-
mentos das articulações, enquanto são reconstruídos, há a formação de tecido fi brótico, 
diminuindo a amplitude de movimento dessa articulação. Ocorre a formação de tecido con-
juntivo nos tendões e ligamentos além de entre as fi bras musculares dos músculos adjacen-
tes à lesão e que foram imobilizados por certo período, causando no mesmo diminuição de 
força e principalmente hipoextensibilidade, devido a diminuição do deslizamento harmônico 
das fi bras musculares. A Alpinia speciosa Schum (ASS) é alvo de pesquisas no mundo e 
seu óleo essencial (OEASS) com várias atividades inclusive de relaxamento muscular. Este 
estudo tem o objetivo de avaliar a utilização do óleo essencial extraído da Alpinia speciosa 
Schum, Zingiberaceae, no tratamento Fisioterapêutico de Paciente no Pós-operatório de jo-
elho. A pesquisa foi realizada no Centro de Reabilitação da UNIT, entre o período de março 
e junho de 2009. A amostra foi de um paciente, do sexo feminino de 25 anos com Diagnósti-
co Clínico de Ruptura total do tendão infra-patelar direito. A paciente estava no pós-cirúrgico 
de reconstrução do tendão, além de uma segunda cirurgia para retirada do tecido fi brótico. 
O tratamento fi sioterapêutico consistiu de 10 sessões com aplicação do OEASS (0,05 ml) 
na região da cicatriz, seguida de liberação de fundo de saco,massagem,mobilização patelar, 
percussão de ventre muscular e por último cinesioterapia resistida. O resultado foi obser-
vado pela goniometria passiva e ativa em supino e prono antes e após a fi sioterapia, sendo 
submetido ao teste t student com p<0,05 no programa Prisma 3.0. Para melhor visualização 
dos dados foram construídos gráfi cos no programa Excel 2007. Apenas a goniometria de 
fl exão ativa de joelho em supino obteve signifi cância de p<0,02. Porém, dentro do mesmo 
grupo comparando-se os dados da primeira mensuração com a última, houve signifi cância 
com p<0,0001. Conclui-se que, o uso do óleo extraído da Alpinia speciosa Schum, Zingibe-
raceae otimizou o ganho de amplitude articular e força.

Palavras-chaves: fi sioterapia, reconstrução do tendão infra-patelar e Alpinia speciosa Schum.
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IV SEMINARIO DE POS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO
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UTILIZAÇÃO DO RPG (ROLEPLAYING GAME) PARA 
ALUNOS DO SEXTO ANO NO ENSINO DE CIÊNCIAS. 

Jonas Emerson Brasil Barros Dantas (E-mail: jebbd@hotmail.com), Paula Fernanda San-
tos de Carvalho; Marcelo Brito de Melo. Laboratório de Botânica, Universidade Tiradentes- 
UNIT, Aracaju/SE.

Em todo o país podemos observar muitos casos de evasão escolar, falta de atenção e de 
motivação nos discentes, dentro desta problemática este trabalho foi realizado tendo como 
objetivo demonstrar a efi cácia da utilização da técnica didática em sala de aula denominada 
de o “jogo de representação” RPG (Roleplaying Game). Foi criada uma aventura de RPG, 
utilizando o SIMPLES (Sistema Inicial para Mestres-Professores Lecionarem Através de 
uma Estratégia Motivadora), criado pelo professor de Educação Física e engenheiro am-
biental Marcos Tanaka Riyis (2004). Participaram 40 alunos e 13 professores, que ajudaram 
na compreensão de como foi a aceitação, interação e assimilação do conteúdo aplicado. 
A sala foi dividida em cinco grupos e a cada grupo foi entregue uma fi cha de personagem, 
a qual continha informações sobre características e habilidades do mesmo, de modo que 
cada grupo era responsável pelas ações daquele personagem, em seguida foram explica-
das as regras básicas do sistema e iniciada a narração. Foi aplicada em alunos do sexto ano 
da escola estadual Professor Benedito Oliveira, situada na cidade de Aracaju (SE). Para a 
obtenção de dados foram utilizados questionários direcionados aos alunos e professores, 
tendo como resultado a comprovação de que o RPG pode ser utilizado como uma ferramen-
ta didática. Observou-se que, 70% dos docentes já aplicaram alguma técnica construtivista 
em aula, mostrando a necessidade de chamar a atenção e de incentivar o interesse pela 
construção do conhecimento. 100% dos professores acreditam que a utilização de jogos na 
sala de aula ajuda a estimular os alunos e, todos eles não conheciam a técnica do RPG. 
Verifi cou-se que 95% dos alunos conheciam a técnica aplicada, enquanto que, 50% já joga-
ram alguma vez. Apesar da falta de familiaridade com o jogo RPG, 96% dos participantes 
gostaram da forma como a aula foi realizada com todos trabalhando juntos.

Palavras-chave: Educação, Escola, Jogos, Motivação, RPG
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ENTRE SABERES E PRÁTICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: desafi os da inclusão. 

Anne Emiller do Amor Divino(Curso de Ciências Biológicas- UNIT\PIBIC, anne.emiller@
yahoo.com.br), Julie Karoline do Amor Divino(Curso de Ciências Biológicas- UNIT\PRO-
VIC, julie.keroppi@yahoo.com.br), Ada Augusta Celestino Bezerra(UNIT/GPGFOP/CNPq, 
adaaugustaeduc@gmail.com) .

O objeto de estudo da pesquisa são os saberes e as práticas de professores e professoras 
que se atualizam no cotidiano escolar da educação básica, na perspectiva da diversidade. A 
investigação discute a inclusão como princípio democrático da educação formal, compatível 
com o direito público subjetivo do cidadão brasileiro ao Ensino Fundamental. Seu objetivo 
geral é identifi car na rede de interações escolares, nas representações e práticas docentes 
os saberes e desafi os em relação à garantia da educação como direito humano, de modo 
a contribuir para a participação de todos no desenvolvimento científi co, tecnológico e social 
do estado/região/país, em favor do sujeito de direitos. O pressuposto é que o ser humano 
é uno (parte do gênero humano) e diverso (fruto da condição humana, com suas particu-
laridades, diversidade e experiências histórico-culturais), ressignifi cando a inclusão como 
um direito humano, entendidas as pessoas como seres muito especiais, não se limitando a 
um direito exclusivo daquelas com necessidades educacionais especiais (PNEEs).  Realiza 
estudo empírico em escolas sergipanas de educação básica visando à (re) construção da 
categoria da diversidade e de uma pedagogia diferenciada para a educação de qualidade 
dos diferentes. Considera professores e professoras produtores de saberes e criadores de 
dispositivos pedagógicos, profi ssionais críticos e refl exivos. A metodologia básica é a auto-
biográfi ca que, ao lado da observação do cotidiano escolar, permite conhecer os saberes e 
seu contexto espaço-temporal, relacionados com os sujeitos docentes e respectivas identi-
dades, experiências de vida, trajetórias profi ssionais, relações com alunos e outros atores 
escolares. Resultados: os estudos preliminares já indicam que a procedência da hipótese: 
os saberes e práticas docentes que circulam e atualizam-se no cotidiano das escolas da 
educação básica, são frutos de apreendizagens existenciais, instrumentais e refl exivas acu-
muladas ao longo da formação dos professores e professoras. Através das narrativas é 
possível compreender que tornar-se professor é uma aprendizagem continua.

Palavras chaves: diversidade; inclusão; saberes e práticas.



210 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

A CULTURA DIGITAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR (A). 

Ivani Soares de Andrade (PIBIC/UFS/CNPq. Curso de Pedagogia – UFS/ITA, ivanilogan@
hotmail.com), Antônio Vital Menezes de Souza (Orientador PIBIC/UFS/CNPq. Curso de Pe-
dagogia – UFS/ITA, a.vmsouza@yahoo.com.br).

As novas confi gurações da produção cultural na contemporaneidade são fortemente de-
marcadas pela presença do mundo digital. Expressões como interatividade, interconexão, 
instantaneidade, portabilidade, são cada vez mais freqüentes em distintos contextos de inte-
ração social. A cultura digital, portanto, imprime aos usuários as possibilidades de interativi-
dade cada vez mais intensa, gerando mais que simples consumo de aparatos tecnológicos, 
produção, disseminação e adaptabilidade crescente de instrumentos a espaços específi cos, 
cujas demandas são diferenciadas e singulares. Nesse contexto, a formação de professor 
torna-se profundamente infl uenciada por tais mudanças culturais, políticas e técnicas. Esta 
pesquisa tem como objetivo identifi car que elementos da cultura digital, artefatos, aparatos 
e instrumentos tecnológicos, mais se apresentam no contexto de formação docente de edu-
cadores itabaianenses que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental.  Trata-se de 
analisar como a cultura digital é apropriada e percebida pelos sujeitos envolvidos no estudo, 
destacando as crenças, percepções e sentidos atribuídos pelos professores às tecnologias 
da informação e da comunicação, especifi camente aquelas de natureza digital. Esse projeto 
de pesquisa é desenvolvido através do SEMINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias 
Intelectuais, Mídia e Educação Contemporânea, da Universidade Federal de Sergipe, Cam-
pus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana (SE), e faz parte da pesquisa intitulada A 
Cultura Digital nas Histórias de Formação de Professor (a). A metodologia escolhida tem na 
fenomenologia e na hermenêutica a base epistemológica. A natureza da pesquisa é mista e 
tem como método a etnografi a das práticas sociais ordinárias desenvolvidas pelos profes-
sores em seus espaços de trabalho. A amostra da pesquisa é de 30 professores que atuam 
nas séries iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal de Itabaiana (SE) que 
têm entre cinco e vinte anos de atuação profi ssional como docente. A pesquisa faz parte do 
Programa de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC) da UFS e tem apoio da Pró-Reitoria de 
Pós Graduação (POSGRASP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e 
Científi co (CNPq). A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, especifi camente, 
na etapa de construção do plano conceitual, estudo orientado e instrumentalização técnica 
para as etapas de coleta e análise de dados dos estudantes envolvidos no projeto.

Palavras-chave: Cultura Digital, Formação de Professor (a), Itabaiana
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A CULTURA DIGITAL NAS HISTÓRIAS DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSOR (A)

 Antônio Vital Menezes de Souza (Pesquisador PIBIC/UFS/CNPq. Departamento de Educa-
ção de Itabaiana. Curso de Pedagogia – UFS/ITA, a.vmsouza@yahoo.com.br).

O surgimento de novos cenários de interação contemporânea faz surgir novos contextos 
de comunicação e de formação social, cultural, estética, política e ética nos espaços das 
mais variadas profi ssões. São cenários que se arquitetam através de redes, potencializando 
exponencialmente o surgimento de novas formas de constituição da existência, conseqüen-
temente, novas formas de se constituição de histórias de vida e histórias de formação. 
No caso do professorado brasileiro, tal perspectiva ainda se apresenta de modo incipiente 
quando se objetiva explicitar descritiva e heuristicamente a historiografi a social das mídias 
(em especial a cultura digital) através da historiografi a da formação. Esta pesquisa tem 
como objetivo analisar o processo de reconhecimento, apropriação e utilização pedagógica 
de aparatos sociotécnicos, oriundos da cultura digital, ocorridos no cotidiano de professor 
(a) através das histórias de formação de educadores itabaianenses que atuam nas séries 
iniciais do ensino fundamental.  Trata-se de explorar a cultura digital através das histórias 
de formação dos sujeitos envolvidos no estudo, destacando as principais repercussões, 
inserção, apropriação e utilização de aparatos sociotécnicos no âmbito do desenvolvimento 
profi ssional de professor (a) nos dias atuais. Essa pesquisa é desenvolvida através do SE-
MINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídia e Educação Contemporâ-
nea, da Universidade Federal de Sergipe, Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Ita-
baiana (SE), e abarca dois subprojetos de pesquisa a ela associados: 1) Projeto A - Cultura 
Digital e Memória de Professor (a); 2) Projeto B - Sociotecnia e Formação de Professor (a). 
A metodologia utilizada tem como paradigma o interpretativo, fenomenológico-hermenêuti-
co. A natureza da pesquisa é mista e tem como método a etnografi a das práticas sociais 
ordinárias desenvolvidas pelos professores em seus espaços de trabalho. A amostra da 
pesquisa é de 30 professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental da rede 
pública municipal de Itabaiana (SE) que têm entre cinco e vinte anos de atuação profi ssional 
como docente. A pesquisa faz parte do Programa de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC) 
da UFS e tem apoio da Pró-Reitoria de Pós Graduação (POSGRASP) e do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Tecnológico e Científi co (CNPq). A pesquisa encontra-se em fase 
de desenvolvimento, especifi camente, na etapa de construção do plano conceitual, estudo 
orientado e instrumentalização técnica para as etapas de coleta e análise de dados dos 
estudantes envolvidos no projeto.

Palavras-chave: Cultura Digital, Histórias de Formação de Professor, Itabaiana
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ÉTICA E COMUNICAÇÃO: O JORNAL COMO UMA 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA. 

Andréa Carla de Oliveira Santos (Curso de Jornalismo – UNIT, vandreaad@bol.com.br; co-
autora Polyana Bittencourt Andrade – professora especialista da Universidade Tiradentes, 
polyttencourt@yahoo.com.br)

(INTODUÇÃO) Ética e Comunicação: O jornal como uma ferramenta pedagógica demonstra 
a importância do jornal na sala de aula, e o quanto ele traz de benefícios para a construção 
de cidadãos mais éticos e comprometidos com a sociedade. Sem dúvida nenhuma a mídia 
tem uma participação expressiva no cotidiano das pessoas, e a escola nem sempre con-
segue atrelar a realidade retratada pelos meios de comunicação ao conteúdo transmitido 
pelos professores na sala de aula. Assuntos como sexo, drogas, relação entre pais e fi lhos, 
doenças, meio ambiente, violência, política, entre outros são discutidos de forma engessada 
pelos professores, esses conteúdos poderiam ser transmitidos de forma mais contextualiza-
das, tendo como fonte de pesquisa o jornal. O papel da imprensa, portanto é o de informar, 
o de permitir que a sociedade possa está em contato com a sua realidade, com os aconteci-
mentos do cotidiano. Inicialmente procedeu-se à investigação do quadro conceitual, a partir 
de pesquisa bibliográfi ca e documental, buscando compreender o uso do jornal como uma 
ferramenta pedagógica. Produção de uma monografi a para o 10º Prêmio de Monografi a da 
UNIT, pontuando o uso do jornal e a sua aplicabilidade nas escolas pelos professores, con-
tribuindo para dinamizar as aulas e para formação do cidadão mais crítico e ético. Através 
da pesquisa foi possível perceber a relevância do uso de jornal em sala de aula para forma-
ção de um cidadão mais ético, e participativo na sociedade, sendo assim os capítulos foram 
divididos de forma a abordar a relação entre imprensa e sociedade, a importância de meio 
de comunicação de massa na formação dos cidadãos mais críticos e éticos. Porque tanto 
o jornalismo deve privar pela ética, como a escola deve auxiliar na construção dos valores 
que privilegiem a ética social. O jornal como uma ferramenta pedagógica vai permitir com 
que os alunos entrem em contato como esse meio de comunicação de massa, entendam o 
quanto à falta de conhecimento pode gerar cidadãos passivos as problemáticas sociais, e 
permita também uma discussão baseada na construção do seu próprio pensamento, tendo 
como principal objetivo à formação ética.

Palavras-chave: Comunicação, ética e sociedade.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA A 
UTILIZAÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS  EM

 SALA: DESAFIOS  E PERSPECTIVAS. 

Mª Elze dos Santos Plácido(UNIT) (Mestrado em Educação UFS/NPGED)elzeplacido@
hotmail.com

RESUMO: Percebe-se que no período contemporâneo vem ocorrendo uma explosão de 
uso de redes de computadores para os mais variados propósitos educacionais, ao tempo 
em que se faz necessário um repensar do papel do professor, visto que, se aponta para 
um futuro no qual só há uma certeza, a mudança constante. Partido desse pressuposto, o 
presente artigo aborda sobre a importância da formação continuada de professores para 
a utilização das TICs em sala de aula, ou seja, a utilização das novas tecnologias como 
recurso colaborativo ao processo de ensino-aprendizagem.  Nele procura-se expor as mais 
variadas formas de se pensar e ver as tecnologias como mediadora no processo ensino-
aprendizagem. Este artigo tem como propósito mostrar contribuições das novas tecnologias 
no processo de ensino-aprendizagem, como também, entender como vem ocorrendo à for-
mação continuada de professores, para a utilização das TICs. Utilizou-se como recursos 
metodológicos a pesquisa bibliográfi ca utilizando-se das fontes como: artigos, revistas, e 
algumas literaturas que abordam sobre o tema em questão. Foi usada  a forma descritiva 
para expor os resultados encontrados.  Chegando a conclusão que se faz necessário à su-
peração de alguns desafi os, dentre os quais uma sólida formação dos professores para que 
estes possam utilizar as TICs de maneira responsável e competente.

Palavras-chave:  Novas Tecnologias (TICs) – Formação Continuada – Professor
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NAS MARÉS DA VIDA :HISTÓRIAS E SABERES DAS 
MULHERES MARISQUEIRAS 

Vanda Maria Campos Salmeron Dantas ( Mestranda do Mestrado Interinstitucional  em Ci-
ências Sociais da UFRN  /UNIT) vandasalmeron@yahoo.com.br. Maria da Conceição Al-
meida ( UFRN calmeida17@hotmail.com)

A dura realidade das mulheres no Município de Indiaroba-Se revela muito mais do que 
os afazeres domésticos. Elas precisam ter todos os dias a coragem e determinação para 
adentrarem no manguezal a procura dos mariscos , que garantem sua sobrevivência.  A vida 
das catadoras de aratu, que vivem da pesca no mangue e têm no seu trabalho o sustento 
da família, é o objeto de estudo desta pesquisa, através da qual está sendo enfatizada a 
história de vida dessas mulheres que realizam uma atividade de subsistência no seu coti-
diano social. Daí verifi car-se-á a sua atuação no meio em que estão inseridas, investigando 
a visão que têm do trabalho, natureza, família e sexualidade, nas suas relações sociais. O 
projeto de pesquisa está sendo realizado no Estado de Sergipe, no município de Indiaroba 
em comunidades ribeirinhas, onde as mesmas desempenham atividades diversifi cadas no 
seu papel de ser mulher, nos sensibilizando em conhecer suas histórias de vida. Através 
de observações, entrevistas, depoimentos numa metodologia do tipo etnográfi co saber um 
pouco mais sobre o contexto social enriquecido pela herança cultural de uma educação in-
formal repassada de geração a geração em que vivem as mulheres marisqueiras. O registro 
das suas histórias, as quais falam da privacidade, do pessoal, da subjetividade, da busca 
pelo reconhecimento como marisqueiras, da diversidade das aptidões adquiridas no viven-
ciar da atividade pesqueira na lama do mangue. A sua relação com o meio ambiente, seus 
saberes para lidar com o manguezal. O ecossistema interligado a sua vida como fonte de 
alimento e trabalho, retratando a riqueza cultural entrelaçadas na singularidade da pesca do 
aratu: os mitos, os contos, músicas, vestimenta e a pescaria. Dando visibilidade à condição 
humana que pode nos ajudar a compreender e valorizar o conhecimento da complexidade: 
sua cultura e o seu saber.

Palavras – chaves: História de vida; mulheres; trabalho
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O USO DAS TECNOLOGIAS CONTRIBUINDO NA 
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA. 

Janilce Santos Domingues Graça, (Mestranda em Ensino de Ciências e Matemáticas/UFS, 
professora da Universidade Tiradentes) janicedomingues@hotmail.com 

Um dos aspectos importantes da modernização dos currículos de licenciatura se refere 
ao preparo do professor em utilizar os recursos da tecnologia no contexto de ensino e 
aprendizagem. É necessário criar novos processos e métodos para o trabalho pedagógi-
co, investindo nas tecnologias de informação e comunicação, utilizando-as especialmente 
como ferramenta a serviço da formação permanente e continuada das pessoas na busca 
do conhecimento. Nessa perspectiva, no presente estudo bibliográfi co discorremos sobre a 
necessidade do professor adentrar no mundo tecnológico, utilizando tais recursos para faci-
litar o processo de ensino aprendizagem da matemática, tornando cada vez mais evidente 
que o seu papel educativo essencial não é apenas formar novos matemáticos, mas, sim, 
contribuir de forma positiva para a formação educacional global dos cidadãos. Quando lida-
mos com mudanças educacionais, é preciso entendê-las como um processo lento, algo que 
não acontece de forma instantânea. É importante ressaltar que o professor tem fundamental 
papel nesse processo, partindo do principio que a maioria das mudanças ocorrem dentro 
da sala de aula, sob a orientação do docente. Logo é imprescindível a participação ativa do 
professor no planejamento das mudanças, ele deve sentir necessidade dessas transforma-
ções, a exemplo do uso da internet, softwares educativos e diversas mídias. Para tanto, é 
necessário que exista um comprometimento de todos os envolvidos na gestão, como dire-
tores, alunos e pais, entende-se que é imprescindível para o êxito do trabalho pedagógico, 
a contribuição ativa de todos os atores presentes na escola.

Palavras-chave: professor, matemática, tecnologia.
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SOCIOTECNIA E FORMAÇÃO DE PROFESSOR (A). 

Mayanne da Costa Alexandre (PIBIC/UFS/CNPq. Curso de Pedagogia – UFS/ITA, mayan-
neamor@hotmail.com), Antônio Vital Menezes de Souza (Orientador PIBIC/UFS/CNPq. 
Curso de Pedagogia – UFS/ITA, a.vmsouza@yahoo.com.br),  Maria José dos Santos (PI-
BIC/UFS/CNPq. Curso de Pedagogia – UFS/ITA, maria.itabi@yahoo.com.br)
 
Desde o fi nal da última década do século XX os estudos sobre a cultura, ciência e tecnologia 
alteram nosso olhar sobre o processo de mudanças sociais que resultam de agenciamentos 
coletivos sobre a vida humana. Nesse contexto, encontramos o desenvolvimento de redes 
sociais infl uenciadas por objetos de natureza técnica de modo cada vez mais complexo. 
Os objetos técnicos são elementos que constituem redes (ligações, pontes, teias) entre os 
atores sociais e, nesse ínterim, interferem e se intercalam na elaboração de processos de 
fabricação da natureza e da sociedade, do próprio objeto e do sujeito. O conceito de socio-
tecnia tem origem nesse conjunto de discussões. Acreditamos que o campo da formação 
de professor (a) é amplamente afetado por tais produções e/ou dimensões sociotécnicas. 
Esta pesquisa tem como objetivo identifi car como os professores, durante a história de 
sua formação lidam com os elementos da cultura digital, artefatos, aparatos e instrumentos 
tecnológicos que mais se apresentam no contexto de formação docente de educadores 
itabaianenses que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental. Trata-se de analisar 
como a cultura digital é apropriada e percebida pelos sujeitos envolvidos no estudo, des-
tacando as crenças, percepções e sentidos atribuídos pelos professores às tecnologias da 
informação e da comunicação, especifi camente aquelas de natureza digital. Esse projeto 
de pesquisa é desenvolvido através do SEMINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias 
Intelectuais, Mídia e Educação Contemporânea, da Universidade Federal de Sergipe, Cam-
pus Universitário Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana (SE), e faz parte da pesquisa intitulada A 
Cultura Digital nas Histórias de Formação de Professor (a). A metodologia escolhida tem na 
fenomenologia e na hermenêutica a base epistemológica. A natureza da pesquisa é mista e 
tem como método a etnografi a das práticas sociais ordinárias desenvolvidas pelos profes-
sores em seus espaços de trabalho. A amostra da pesquisa é de 30 professores que atuam 
nas séries iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal de Itabaiana (SE) que 
têm entre cinco e vinte anos de atuação profi ssional como docente. A pesquisa faz parte do 
Programa de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC) da UFS e tem apoio da Pró-Reitoria de 
Pós Graduação (POSGRASP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e 
Científi co (CNPq). A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, especifi camente, 
na etapa de construção do plano conceitual, estudo orientado e instrumentalização técnica 
para as etapas de coleta e análise de dados dos estudantes envolvidos no projeto.

Palavras-chave: Sociotecnia, Formação de Professor (a), Itabaiana.
 



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 217

TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO: ANÁLISE SOBRE 
A UTILIZAÇÃO DA INFORMATICA NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO/UFS. 

Vinicius Silva Santos (Mestrando em Educação- UFS, vinnymil@hotmail.com), Glauber Bar-
ros Alves Costa (Mestrando em Educação – UFS, glauberbarros@hotmail.com). 

O principal objetivo dessa pesquisa foi  analisar a utilização da informática no processo de 
ensino-aprendizagem no CODAP – Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergi-
pe – UFS. Trata-se de uma explanação sobre a interferência dos aparatos tecnológicos nos 
variados espaços de produção cultural do homem na cena contemporânea. Apresentamos, 
uma breve contextualização histórica sobre a origem dessa instituição de ensino e a sua 
concepção com relação à utilização das ferramentas tecnológicas, especifi camente o uso 
do laboratório de informática como auxilio para o processo de ensino aprendizagem. Ainda 
nesse sentido, analisamos o processo de utilização da informática no cotidiano do colégio, 
ou seja, uma observação sobre o uso, qualifi cação e suporte técnico empregados durante 
a prática de utilização de tais ferramentas. Essa pesquisa é qualitativa levando em conside-
ração a proposta à tradição compreensiva ou interpretativa em ciências humanas. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo do caso e os principais instrumentos utilizados 
para coleta de dados foram questionários fechados, entrevistas semi-estruturadas, observa-
ção participante do tipo periférica ou artifi cial e pesquisa documental, a partir da análise do 
Projeto Político Pedagógico. Portanto, é necessário um olhar específi co sobre a utilização 
das ferramentas informáticas no processo de ensino-aprendizagem, especifi camente no 
Colégio de Aplicação – CODAP/UFS, observando quais são as aspectos positivos e nega-
tivos observados na prática educativa. Por fi m, faz-se necessário estabelecer um diálogo 
investigativo e refl exivo sobre a utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
nas práticas escolares a fi m de promover sentido para a construção do conhecimento da 
escola situada numa sociedade culturalmente tecnológica.

Palavras-chaves: Educação, Informática, Colégio de Aplicação/UFS.
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TRAÇOS DE MEMÓRIA DE PROFESSOR (A). 

Tayna Grace de Almeida Lopes (PIBIC/UFS/CNPq. Curso de Pedagogia – UFS/ITA, tay-
nagrace@hotmail.com), Antônio Vital Menezes de Souza (Orientador PIBIC/UFS/CNPq. 
Curso de Pedagogia – UFS/ITA, a.vmsouza@yahoo.com.br), Denis de Lima Santos Lopes 
(Curso de Biologia – UFS/EAD, denisded@hotmail.com).

O caráter interdisciplinar que demarca o interesse de pesquisadores pelos estudos rela-
cionados à memória tem o início durante as duas primeiras décadas do século XX. Nesse 
cenário, os estudos desenvolvidos sobre a memória ganham destaque através da psicolo-
gia cognitiva e na psicologia experimental, predominantemente focadas no interesse pela 
estrutura e pelo funcionamento de sistemas de atividades humanas como a inteligência e a 
interação comunicacional. Entendemos que estudar a memória como elemento conceitual 
relevante para o campo da educação e das práticas historiográfi cas no campo educacional 
presume articulá-la ao complexo sistema de formação cultural de professores. Para nós, a 
formação cultural, estritamente ligada ao universo da docência, possui relação direta com 
o processo de constituição de memória(s) e com processos dinâmicos de alterações pro-
fundas na maneira do sujeito-professor direcionar sua própria experiência no mundo da do-
cência. Nesse sentido, o trabalho intitulado traços de memória demarca-se pelo cruzamento 
de signifi cados que atribuímos às formas de interação social e ao conjunto de símbolos 
relacionados com as práticas e os saberes genuinamente ligados às diferentes maneiras 
de ser na profi ssão de professor. Esse projeto de pesquisa é desenvolvido através do SE-
MINALIS - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Intelectuais, Mídia e Educação Contempo-
rânea, da Universidade Federal de Sergipe, Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, 
Itabaiana (SE), e faz parte da pesquisa intitulada Vídeoformação e Memórias de Professor 
(a). A metodologia escolhida tem na fenomenologia e na hermenêutica a base epistemoló-
gica. A natureza da pesquisa é mista e tem como método a etnografi a das práticas sociais 
ordinárias desenvolvidas pelos professores em seus espaços de trabalho. A amostra da 
pesquisa é de 30 professores que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental da rede 
pública municipal de Itabaiana (SE) que têm entre cinco e vinte anos de atuação profi ssional 
como docente. A pesquisa faz parte do Programa de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC) 
da UFS e tem apoio da Pró-Reitoria de Pós Graduação (POSGRASP) e do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Tecnológico e Científi co (CNPq). A pesquisa encontra-se em fase 
de desenvolvimento, especifi camente, na etapa de construção do plano conceitual, estudo 
orientado e instrumentalização técnica para as etapas de coleta e análise de dados dos 
estudantes envolvidos no projeto.

Palavras-chave: Memória, Formação de Professor (a), Itabaiana
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USO DA MIDIA IMPRESSA NO ENSINO DA GEOGRAFIA. 

Maria José de Sá O., Ani Cleide Carregosa de Santana, Ticiane Cristina Marcelino. Lima. 
(Curso de geografi a – UNIT, maryoliveira_pf@yahoo.com.br) Rita de Cássia Amorim Santos. 
(Profª GEOGRAFIA . ESP. – UNIT, ritadte@gmail.com) 

A mídia impressa também conhecida como mídia off line é um meio de comunicação que 
engloba: os jornais, as revistas, livros didático e paradidático, cordel, matérias bastante uti-
lizados pelo professor em sala de aula, porém o desenvolvimento da tecnologia causou um 
impacto na utilização desses meios de comunicação, na década de 70 o escritor Lacaster 
foi considerado o principal defensor do fi m da mídia impressa e divulgador da idéia da “so-
ciedade sem papel”. No ensino da geografi a a mídia impressa mais utilizada é o mapa, uma 
das principais ferramentas para o desenvolvimento do aprendizado. A pesquisa baseada no 
uso das novas tecnologias aplicadas ao ensino, observa a inserção da mídia áudio visual 
no cotidiano dos alunos e a “substituição” da mídia impressa por essa. Foi apresentado em 
sala de aula exemplos de mídias impressa tais como: enciclopédias, jornais, gibis, mapas, 
cordel e revistas educativas, onde foi exposto cada um, sua história como meio de comuni-
cação sua ascensão na sociedade bem como o uso destas no ensino atual, as pesquisas 
realizadas foram feitas através de bibliografi as e sites de informação e aplicação de ques-
tionários em bibliotecas e a cordelistas. Todos os materiais expostos foram avaliados como 
sendo necessários na aplicação do ensino, em especial os mapas quanto ao ensino da 
geografi a, pois, os mesmos possuem a fi nalidade de proporcionar melhor desenvolvimento 
na leitura de interpretação das áreas estudadas, as mídias impressas foram apresentadas 
junto a outras mídias aplicadas ao ensino, estas também são vistas sob uma visão de 
desenvolvimento e de grande importância para a educação, a mídia impressa mostra-se 
como resistente ao uso das novas tecnologias principalmente como meio de comunicação. 
A mídia impressa é sem duvida indispensável ao ensino, auxilia o processo de leitura, seja 
como única mídia utilizada seja como apoio a outras mídias aplicadas ao ensino, porém não 
podemos ignorar a tecnologia que também é de fundamental importância para a educação. 
A utilização da mídia impressa seja no ensino da geografi a ou na educação em geral se 
faz necessário a atuação do professor como principal difusor desses recursos, a utilização 
tanto da midia impressa quanto da tecnologia são chaves importantes para a abertura de 
um ensino de melhor qualidade.

Palavras Chaves: Midia, comunicação, educação.
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 A CONSTRUÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA 
RELAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E A 

SOCIEDADE ARACAJUANA. 

Rildo César Menezes Mendonça (Curso Mestrado em Ciências Sociais – MINTER/UFRN-
UNIT, rildomendonca@hotmail.com), Norma Missae Takeuti (AISLF, França/ AIS, França/ 
UP VII, França/ UNIT-PGCS/UFRN, nortak@uol.com.br)

A violência é um fenômeno presente nas manifestações humanas em todos os períodos 
históricos, e, apenas o Estado possui a condição legítima de exercê-la como forma peculiar 
de coação física através de suas instituições, as instituições estatais ligadas ao monopólio 
da violência, dentre elas as polícias, encontram-se assim ligadas ao processo civilizador, no 
qual o surgimento do Estado moderno signifi caria um processo mais amplo de pacifi cação 
da população, que encontraria no “autocontrole” de suas paixões a razão para a existência 
em sociedade. Neste sentido, este estudo busca compreender a relação que a insegu-
rança e o medo podem contribuir para a construção da representação do policial militar 
na sociedade aracajuana no contexto social contemporâneo. Na metodologia, destaca-se 
uma ampla bibliografi a sobre o tema da representação social, com destaque para as obras 
de Sergi Moscovici, e, alguns estudos acerca da polícia militar, além de uma análise de 
dados resultantes de entrevistas realizadas a alguns moradores de Aracaju. Os resultados 
deste estudo verifi cados a partir dos dados coletados nos permitem entender que é apenas 
possível à construção social da representação de um determinado grupo a partir de uma 
inter-relação entre diferentes aspectos do contexto social. Na conclusão se verifi cou que a 
construção representacional da polícia militar de Aracaju é fruto de ações e reações que ela 
exerce na sociedade, sendo o medo, a insegurança e a incerteza, características marcantes 
da modernidade e atuantes de forma signifi cativa no âmbito social, portanto, se percebe 
uma polícia autoritária, resultado de sua característica peculiar de representação do Estado 
moderno, em contradição com as necessidades individualizantes da sociedade atual.

Palavras chaves: Representação social, polícia militar, medo e insegurança.
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A VISÃO PLATÕNICA DA LITERATURA: UM OLHAR 
SOBRE “A REPÚBLICA”

José Carlos de Aquino Solidade Junior (Aluno do Curso de Letras Português-Inglês da Uni-
versidade Federal de Sergipe)

As discussões a respeito do fazer literário e a função da literatura na sociedade perduram 
entre os estudiosos desta área do conhecimento há muito tempo e até então nunca se 
chegou a alguma resposta conclusiva a respeito destes processos que envolvem algo tão 
subjetivo quanto a literatura.Vários pensadores já estudaram a fundo os mistérios que en-
volvem o estudo literário, desde grandes estudiosos e fi lósofos da Grécia antiga á literatos 
mais contemporâneos como Roman Jackobson e os Formalistas Russos no início do século 
XX ou os principais círculos lingüísticos que surgiram também no mesmo século, por exem-
plo. Um dos principais pensadores e fi lósofos da sociedade ocidental também deu sua con-
tribuição para os estudos literários. Platão, em seu livro intitulado “A República” dedica um 
capítulo inteiro a uma discussão sobre o fazer e até mesmo o valor e a função da literatura 
na sociedade. Meu objetivo com este artigo é esclarecer um pouco do pensamento Platô-
nico a respeito da literatura tendo como referência suas próprias palavras. Palavras estas 
encontradas no capítulo X publicado no livro “A República” deste grande pensador grego.

Palavras Chaves: Literatura. sociedade. platão. 
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ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL: A REALIDADE DE UM AMBULATÓRIO 

Aline Luiza de Carvalho (Mestranda em Psicologia – PUC/MG, al.carvalho@bol.com.br) e 
Poliana Reis de Oliveira (Mestranda em Saúde e Ambiente – UNIT, pro23@ig.com.br)

Em diversas partes do mundo, a temática violência sexual vem sendo evidenciada, noti-
ciada em meios de comunicação, mostrando diversas situações de violação de direitos, 
exploração e sofrimento de crianças e adolescentes vítimas deste tipo de violência. Em uni-
dade especializada de atendimento às vítimas de violência sexual, situada em Aracaju, que 
atende a todo o estado de Sergipe, observa-se o crescimento desta demanda desde a sua 
implantação. Neste trabalho, além de aproximar conceituações de alguns estudiosos, foram 
colhidos dados relativos aos atendimentos médicos e psicológicos realizados nesta unida-
de, referentes aos anos de 2005 a 2007, nos mostra o aumento de aproximadamente 400% 
de atendimentos no período estudado, o perfi l da vítima, a predominância abuso sexual 
dentre os tipos de violência, o desconhecimento ou a não identifi cação do agressor no relato 
da vítima, estrutura e funcionamento do ambulatório supracitado, além de constatações do 
setor de psicologia sobre a assistência a este público e o atendimento à demanda. Apesar 
do aumento do número de atendimentos, sabe-se que muitos casos não são identifi cados, 
estando encobertos por um silêncio comum na dinâmica vivencial da vítima. Neste sentido, 
é necessário além do serviço especializado de atendimento às vítimas, espaço para acom-
panhamento familiar, a fi m de auxiliar essa realidade disfuncional, principalmente nos casos 
de violência sexual intrafamiliar, bem como, considerar o atendimento ao agressor para que 
assim, evite-se revitimizações e reincidências. 

Palavras-chave: Violência sexual, Ambulatório, Psicologia
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BOM JESUS DOS NAVEGANTES EM 
PROPRIÁ-SE: A FESTA MANIFESTA. 

Adelina Amélia Vieira Lubambo de Britto, CCSA – UNIT, (Mestranda em Ciências Sociais, 
convênio UNIT-UFRN, adelinabritto@ibest.com.br); co-autor( profº Dr. Orivaldo Pimentel 
Lopes Jr., CCHLA – UFRN, orivaldojr@yahoo.com.br).

O estudo trata de uma pesquisa realizada para defesa de mestrado realizada em convênio  
Universidade Tiradentes-SE e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Tem como tema Bom Jesus dos Navegantes em Propriá – Se: a festa manifesta. Por tratar-
se de um acontecimento religioso, buscou-se mostrar que as festas religiosas de modo 
geral, tem signifi cados particulares para cada povo ou região. As brasileiras, independentes 
de onde aconteçam, são manifestações populares que conforme o contexto em que se 
apresenta, pode diluir, cristalizar, celebrar, ritualizar ou sacralizar a experiência social parti-
cular dos grupos que a realizam. Acontecem como forma de agradecer vitórias alcançadas 
ou passagens religiosas importantes como o Natal, celebração aos santos juninos, santos 
padroeiros e os considerados santos protetores. Assim, a Festa do Bom Jesus dos Nave-
gantes de Propriá vem nos instigar a questionar porque uma festa de um santo protetor 
se sobressai à festa do santo padroeiro? Decidimos especifi camente: investigar sobre a 
importância deste festejo para a cidade no passado e no presente; analisar a participação 
popular com os mastros votivos considerados elementos de tradição do evento e com o 
Encontro Cultural de Propriá inserido a partir de 1985 como forma de manter a diversão 
atrelada à cultura; e avaliar a representatividade da Igreja Católica na organização dos 
rituais religiosos e do poder local nos artísticos, ambos considerados imprescindíveis ao bri-
lhantismo das comemorações, fazendo inclusive parte do calendário festivo do Estado. As 
principais fontes local utilizadas foram depoimentos dos principais organizadores da festa, 
representação da Igreja Católica e do poder público, publicações em jornais sobre o evento, 
relatos da população em geral e de devotos que sempre acompanham o festejo e de fotos 
que registram os diversos momentos que envolve a cidade além da observação direta da 
pesquisadora. Por encontrarmo-nos em fase de análise dos dados deixamos de apresentar 
um resultado fi nal.

Palavras-chave: Festa religiosa; Igreja Católica e poder local; Participação popular. 
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CÁLCULO E IMPLEMENTAÇÃO DO ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (IDM) DO MUNICÍPIO 

DE ITABAIANA NO ESTADO DE SERGIPE. 

Brenda Machado Lima (Curso de Ciências Econômicas - UFS/DEE/GID, guegulima@
hotmail.com), Fernando Frei (Prof. Dr., Departamento de Estatística, UNESP, ffrei@assis.
unesp.br), John Max Santos Sales (Curso de Ciências Econômicas – Bolsista FAPITEC 
- UFS/DEE/GID, jmmpb@hotmail.com), Marco Antônio Jorge (Prof. Dr., UFS/DEE/GID/ 
NUPEC, mjorge@ufs.br).

O crescimento econômico por si só não é sinônimo de bem estar para a maioria da popu-
lação, é com desenvolvimento econômico, incorporando não só crescimento, mas também 
outros fatores, que irá defi nir melhorias na qualidade de vida da população. Com base no 
processo desorganizado de urbanização apresentado na realidade do Brasil, faz-se neces-
sário o planejamento municipal. A partir daí o IDM propõe formular um índice que a partir de 
indicadores de saúde, saneamento, educação e segurança possam expressar de maneira 
quantitativa o desenvolvimento da realidade municipal, nesse caso, escolhido o município 
de Itabaiana como primeira cidade a realizar tal índice no estado.  Escolhido o município a 
ser aplicado o índice, partiu-se para o desenho da amostra, com utilização de dados dos 62 
setores censitários do IBGE, a partir dos quais agruparam-se 07 zonas urbanas homogê-
neas, a partir da análise de clusters, considerando-se a similaridade em termos de renda e 
escolaridade da população. O tamanho da amostra foi determinado em 598 domicílios. Em 
seguida numerou-se os quarteirões pertencentes a cada zona homogênea da cidade com 
o objetivo de permitir o sorteio aleatório das quadras a serem visitadas, o que foi realizado 
com o auxílio do programa BioEstat 5.0. Cada quarteirão sorteado contribuiu com quatro 
domicílios (uma residência corresponde a uma face da quadra). Após o trabalho de campo, 
a outra fase foi alimentar com os dados primários o programa do Sistema IDM, de modo 
que a partir do programa informatizado puderam-se demonstrar os resultados obtidos da 
referida cidade. RESULTADOS: O IDM varia de 0 a 1000 pontos, sendo que quanto maior 
a pontuação, melhor a qualidade de vida da população amostrada. O resultado geral de 
Itabaiana foi de 849 pontos. O melhor desempenho ocorreu na temática de segurança, com 
992 pontos. Educação e Saúde apresentaram bons desempenhos, respectivamente 907 e 
912 pontos. O indicador de saneamento básico foi o que apresentou o pior desempenho 
frente aos outros, 795 pontos, particularmente em decorrência da inefi ciência do sistema de 
esgoto. Os dados obtidos no sistema, ao indicarem possíveis prioridades locais, darão aos 
gestores públicos de Itabaiana maiores subsídios para auxílio na formulação de políticas 
públicas. O uso de indicadores como sistema de avaliação de uma cidade, é uma dentre 
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várias alternativas que o gestor público pode utilizar para empregar de maneira eqüitativa os 
recursos, direcionando-os de maneira efi ciente de forma a atingir melhorias de qualidade de 
vida da população. Na composição de Planos Diretores, Zoneamentos, Estudos de Impacto 
Ambiental, Planos de Regularização Fundiária, dentre outros, utiliza dados quantitativos a 
partir de índices para somar informações e assim tornar o estudo completo de tal forma que 
auxilie ainda mais na tomada de decisão do poder público quanto a direcionar investimentos 
para proporcionar qualidade de vida à população. O IDM se calculado periodicamente em 
um tempo mais curto, poderá permitir comparação para que se vejam os efeitos do investi-
mento e assim buscar alcançar o máximo grau de qualidade de vida para o município.

Palavras chaves: Indicadores, Desenvolvimento Municipal, Itabaiana.
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DESIGNERS DA TRADIÇÃO: A PRODUÇÃO ARTESANAL 
DA CERÂMICA DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE. 

Igor Libertador Silva (Mestrado em Ciências Sociais UFRN/UNIT, igorls@ig.com.br), Lisabete 
Coradini (UFRN, lisabetecoradini@hotmail.com)

A grande pluralidade cultural existente no estado de Sergipe pode ser percebida através 
da variedade de produções artesanais que acontecem principalmente nos seus municípios, 
abrangendo um grande número de pessoas que fazem dela uma atividade geradora de eco-
nomia. No município de Santana do São Francisco, considerado como o maior produtor de 
cerâmica do estado, a produção de cerâmica é a principal atividade produtiva e fez com que 
um grande número de pessoas procurassem a cidade para morar e trabalhar, benefi ciando 
para o crescimento e desenvolvimento da região. Berço de grandes artesãos, vem encan-
tando a todos que a visitam com suas obras de arte, além de exportar parte de sua produção 
para outros estados e o exterior. A pesquisa apresenta um cunho etnográfi co, observando, 
registrando, analisando, descrevendo e correlacionando fatos ou fenômenos na busca de 
extrair conclusões importantes acerca de fatores sociais e organizacionais relacionados 
com a produção artesanal de cerâmica da região. Para a coleta de dados são utilizados 
diversos instrumentos e procedimentos, como por exemplo: entrevistas semi-estruturadas; 
pesquisa bibliográfi ca em jornais e periódicos; pesquisa de campo; registro fotográfi co. 
Como a pesquisa ainda está em andamento, não temos dados concretos que possam ser 
apresentados. O que foi percebido até o com bastante clareza é que ainda a atividade da 
produção artesanal de cerâmica de Santana do São Francisco ainda é sólida no município 
e existe uma grande preocupação por parte dos artesãos em perpetuar o ofício. O que 
pretendemos com esta pesquisa é estudar as dimensões envolvidas na produção artesanal 
da cerâmica no que concerne a tradição popular e a sobrevivência do ofício no estado de 
Sergipe, traçando um panorama atual da produção artesanal da cerâmica de Santana do 
São Francisco, buscando identifi car por meio de registro fotográfi co e observação direta a 
ocorrência de mudanças no processo de produção e de perpetuação do ofício transmitido 
entre as gerações que hoje produzem este artesanato.

Palavras-chaves: Santana do São Francisco, cerâmica, transformação.
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LEMENTOS PARA UMA CARTOGRAFIA DA 
MATERNIDADE. 

Angelica de F. Piovesan (curso: Psicologia, UNIT, angelicapiovesan@hotmail.com) Msc. 
Laurie Cristine Tavares (professora, lauriepsico@ig.com.br)

A construção da subjetividade das mulheres grávidas foi o objeto de estudo desse trabalho. 
Nossa intenção era cartografar através de entrevistas, como é ser mãe na contemporanei-
dade. Pesquisamos quais são as mudanças psíquicas que ocorrem, como elas percebem 
a feminilidade diante das alterações físicas e hormonais nesse corpo de mulher. Essas 
mudanças também afetam a relação entre feminilidade e maternidade, como elas elaboram 
tudo isso, como lidam com as frustrações e os desejos desse corpo grávido. Diante de tan-
tas mudanças, foi interessante analisar qual o grau de consciência que cada entrevistada 
tem desse processo. Utilizamos o método cartográfi co. Nesta perspectiva a prática de um 
cartógrafo diz respeito, fundamentalmente às estratégias das formações do desejo no cam-
po social e pouco importa que setores da vida social ele toma como objeto. É importante que 
ele esteja atento às estratégias do desejo em qualquer fenômeno da existência humana que 
se propõe perscrutar: desde os movimentos sociais, formalizados ou não, as mutações da 
sensibilidade coletiva, a violência, a delinqüência, até os fantasmas inconscientes e os qua-
dros clínicos de indivíduos, grupos e massas, institucionalizados ou não. Foram realizadas 
2 entrevistas com cada mulher-gestante. Buscamos saber através das entrevistas como os 
afetos estão passando no corpo-grávido, através  do olhar e da escuta do corpo vibrátil do 
pesquisador-entrevistador-cartógrafo. Um dos objetivos desta pesquisa era poder conhecer 
como é a construção das linhas de subjetivação dessas mães grávidas.  Quando falam 
sobre si, sobre o bebê demonstram as transformações que estão ocorrendo em suas vidas. 
Essas construções promovem autoconhecimento, novos saberes, que talvez elas ainda não 
tivessem dado conta que ocorreram na maternidade. Todas as entrevistadas deixaram bem 
claro a opinião de que só quem vivencia a gravidez pode ter noção do que é estar grávida, 
isso fez com que mudassem de opinião as que não queriam ter fi lhos, fi caram mais sen-
síveis, tornaram-se pessoas melhores. Nota-se uma reprodução de linhas rígidas, dizeres 
passados de gerações a gerações onde esses dispositivos e os modos de subjetivação são 
históricos. Essa produção de dispositivos atua diretamente nas linhas de subjetivação, onde 
o sujeito fala de si mesmo, enunciando, organizando e reorganizando suas modifi cações, 
seus aprendizados. O mais importante é como essa mãe olha para si diante de tantas mu-
danças, transformações e adaptações, aceitando-se como é a partir dessa visibilidade que 
tem de si e da maternidade. É preciso que se busque o devir-mulher existente em cada uma, 
não abandonando o que se é, o que deseja, sem se deixar confundir com passado e futuro 
da história feminina. É necessário buscar as linhas de fuga desses devires, procurando a 
singularidade de cada uma, de cada mulher. (UNIT).

Palavras chaves: Cartografi a, corpo sem órgão, corpo-grávido
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NOVOS ESPAÇOS DA POLÍTICA: A DINÂMICA DAS 
LUTAS SOCIAIS. 

José Roberto Dos Santos (Mestrado Interinstitucional em Ciências Sociais UFRN/UNIT, 
jrobertos7@hotmail.com)

A dinâmica das lutas locais no bairro Santa Maria em Aracaju compreende neste estudo o 
processo de busca de esclarecimento e análise sobre as articulações dos movimentos so-
ciais, suas conquistas e formas de fazer política. Propõe-se, portanto, a buscar explicações 
e refl etir sobre algumas que se apresentam: qual é a dinâmica das lutas sociais e conquistas 
dos movimentos sociais populares no bairro Santa Maria? Como eles operam na resolução 
de problemas e demandas junto às instituições responsáveis pelas políticas públicas no 
bairro? Com as respostas a essas e outras questões far-se-á uma análise da luta da popu-
lação através da mobilização dos movimentos sociais locais. A compreensão das lutas da 
população far-se-á dentro da perspectiva histórico-crítica dos movimentos sociais inseridos 
no contexto da totalidade da vida social, optando por uma abordagem qualitativa com reali-
zação de entrevistas semi-estruturadas junto a observadores privilegiados da realidade do 
bairro e análise de conteúdo de notícias publicadas em dois jornais de Aracaju nos últimos 
cinco anos. Em face do andamento do estudo com entrevistas-piloto e interpretações de 
conteúdo em notícias publicadas em jornais sobre as lutas populares locais, evidencia-se de 
imediato que os movimentos sociais têm papel fundamental na visibilidade das demandas 
e proposições de resoluções dos problemas em articulação com outras forças políticas e 
sociais. A atuação dos movimentos sociais locais consolida-se à medida que articula-se, 
mobiliza-se e propõe uma nova forma de fazer política, negociando permanentemente as 
soluções dos seus mais amplos problemas sociais. É condição ineliminável a atuação dos 
movimentos sociais populares como forma de aperfeiçoamento das relações sociais e forta-
lecimento de uma sociedade democraticamente mais participativa.

Palavras chaves: Espaços políticos, movimentos sociais, lutas sociais.
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O TRABALHO DOMÉSTICO DE ADOLESCENTES – 
NATURALIZAÇÃO DA EXCLUSÃO E SUBMISSÃO 

José Fontes Félix (jffelix@oi.com.br)

Este trabalho demonstra aspectos relevantes sobre o trabalho doméstico realizado por ado-
lescentes entre 16 e 18 anos, nos espaços residenciais. Trata-se de destacar o processo 
de naturalização da invisibilidade, sua precariedade e fonte de exclusão social, tendo em 
vista a forte relação pessoal de dominação. Apontam-se as relações de pseudo-afetividade 
(dominação afetiva) podem obscurecer a exploração do trabalho doméstico. O trabalho 
doméstico possui uma característica marcante de ser uma atividade desempenhada em 
sua maioria por mulheres, enfatiza-se aqui a divisão sexual do trabalho, além de ser visto 
pela sociedade brasileira como um trabalho desvalorizado (pouca importância é atribuído 
as tarefas domésticas), subestimado (muitas vezes sequer reconhecido como trabalho) e 
isolada (a relação de emprego acontece na clausura do espaço residencial). Em verdade, 
denota-se atualmente que o trabalho infanto-juvenil doméstico está se tornando intolerável, 
visualizado como ato desconstrutivo, refl etindo assim uma violação ao desenvolvimento in-
tegral daqueles que a ele se submetem. Muito mais controvertido é o trabalho executado por 
adolescentes que desejam ter autonomia através da parca remuneração, e, particularmente 
por meninas, já que é notória a questão de gênero neste tipo de labor. Embora legalmente 
positivado o repúdio a este tipo de situação, e, ainda que, mesmo tipifi cado recentemente 
como trabalho ilegítimo, é visto por alguns, como canal importante para a formação e a edu-
cação da criança e da adolescente. Trata-se de uma questão complexa e delicada, na qual 
estão em jogo múltiplos valores socioculturais e signifi cados humanos, éticos, políticos e 
econômicos. Ou seja, nós precisamos, antes de tudo, entender como, numa sociedade mo-
derna (inclusive nas sociedades periféricas), cujo valor central de legitimação é a igualdade, 
é possível a naturalização/legitimação de uma desigualdade. O tema proposto justifi ca-se 
pelo enorme quantitativo de adolescentes envolvidas, em decorrência da invisibilidade, da 
submissão e condicionamento impostos neste tipo de trabalho, originada de uma relação 
explícita de poder. O aprofundamento deste debate perpassa não somente ao lugar em 
que é atribuído o trabalho doméstico infanto-juvenil, mas também às questões de valores 
e práticas ligadas à questão de gênero. Na colheita de levantamento de dados, será apli-
cada a análise quantitativa com os mais recentes dados provenientes do IBGE - Diretoria 
de Pesquisas Trabalho e Desenvolvimento - PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra em 
Domicílios) – 2006 a 2007, esboçando estatísticas sobre o trabalho doméstico por sexo, 
gênero, idade, renda, escolaridade, etc. Discorre-se-á sociologicamente na construção da 
relação poder e o processo de marginalização social, tendo como efeito a dominação e os 
conseqüentes estigmas da subalternidade, com suporte nos ensinamentos de Pierre Bour-
dieu e Jessé Souza.

Palavras-chaves: Doméstico, dominação, submissão.
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NAS RELAÇÕES 
HUMANAS: UM OLHAR PARA AS ORGANIZAÇÕES 

Mário Domingues Graça Junior (graduando do Curso de Gestão de Recursos Humanos/
UNIDERP/ANHAGUERA) mario.uniderp@hotmail.com, Janice Santos Domingues Graça, 
(Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática/UFS, professora da Universidade 
Tiradentes) janice_graca@unit.br

Defi ni-se ética como diretrizes pessoais e sociais de boa conduta, que se aplicam a indi-
víduos e grupos. As organizações são formadas por pessoas, seu principal capital são os 
recursos humanos, pode-se vislumbrar que elas também apresentam fenômenos humanos: 
nascem, crescem, têm momentos bons e maus, agem corretamente ou incorretamente e 
morrem. Com a globalização e o mercado cada dia mais competitivo, a exigência não é 
apenas por produtos ou serviços de qualidade, mas também de conteúdo ético nas orga-
nizações.  O tempo atual está exigindo cada vez mais uma refl exão de uma nova postura, 
uma reeducação de valores. Essa consciência deve começar nos administradores, alcançar 
os colaboradores e se estender aos clientes e fornecedores. As empresas estão buscando 
um relacionamento aberto com seus empregados, ouvindo suas idéias, tentando implantar 
uma visão sistêmica. No entanto a valorização pessoal, o respeito e a ética ainda estão 
distantes de uma realidade necessária. Algumas organizações criaram um código de ética 
e conduta para todos os envolvidos, inclusive os gestores, baseado no respeito mútuo e no 
companheirismo, valorização da honestidade e justiça, mas infelizmente as pessoas são 
envolvidas, mas não se comprometem. A implantação da cultura ética nas organizações é 
um dos subsídios para redução dos casos de assédio moral, onde os funcionários passam a 
receber um tratamento mais respeitoso e profi ssional, a relação entre chefi a e subordinado 
ocorrerá de forma transparente e os seus direitos não serão violados. Os empregados que 
assimilarem essa virtude irão priorizar a qualidade do produto ou serviço, darão um ótimo 
atendimento, respeitarão a liberdade de escolha, enfi m tratarão os clientes e fornecedores 
com respeito e empatia. Essa implantação não é fácil, é um desafi o, pois a ética estabelece 
um dever, uma obrigação, um compromisso, envolve a natureza da pessoa, com o objetivo 
de apontar rumos, descortinar horizontes para a realização do ser humano, é o caminho 
para a busca do aperfeiçoamento.

Palavras-chaves: Ética; organizações; relações humanas.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 
AMBIENTES DE PROJETOS. 

Edinilson Augusto da Silva  Gracindo V. de Andrade . 

A complexidade dos negócios, fruto do elevado nível de competitividade e de avanços tec-
nológicos recentes, aumentaram consideravelmente as exigências pela qualidade e rapi-
dez nas decisões administrativas. No entanto, é necessário que as organizações adotem 
estruturas e estratégias fl exíveis, que possam dotá-las de maior capacidade competitiva 
para acompanharem as mudanças ambientais, conseqüentemente alcançar seus objetivos 
estratégicos. Essas estratégias podem ser tanto de maneira formal, (planejamento estraté-
gico) ou informal (estratégias emergentes). É com esse intuito que o presente artigo busca 
analisar o desempenho do modelo tradicional de planejamento estratégico, como ferramen-
ta administrativa em ambiente de projetos.  O ambiente de projeto é um ambiente dinâmico, 
imprevisível, caracterizado essencialmente por mudanças constantes. Neste sentido, as 
organizações que trabalham com projetos precisam elaborar estratégias efi cientes e efi -
cazes, que lhes permitem aproveitar as oportunidades do mercado competitivo, diminuir 
seus riscos e gerenciar as restrições do projeto visando garantir o sucesso do mesmo. Para 
alcance deste objetivo utilizamos o método indutivo e recortes bibliográfi cos na perspectiva 
qualitativa, e chegamos à seguinte o modelo tradicional de planejamento estratégico não 
contribui para excelência em projetos devido a elevada formalidade e características de 
instabilidade inerentes a este ambiente. Com isso, o estudo sugere que sejam adaptados e/
ou criados outras ferramentas mais dinâmicos e fl exíveis que se adaptam e acompanham 
melhor este tipo ambiente.

Palavras Chave: Estratégia, planejamento estratégico e projetos.
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RECURSOS LEGAIS DE INTERFERÊNCIA DA 
SOCIEDADE COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

Maria Anáber Melo e Silva (anabermelo@yahoo.com.br)

No decorrer da história o Estado esteve em constante transformação provocada essencial-
mente pela política enquanto prática dos indivíduos pertencentes a uma determinada so-
ciedade, fruto das diferentes características capazes de fazer movimentar todo o processo 
transformador, inclusive do aparelho administrativo estatal. Neste processo de transforma-
ção do Estado está a evolução do Estado de Direito, que representa o conjunto de normas, 
sejam princípios ou regras, direcionador e limitador do poder estatal, ao qual estão todos 
subordinados, impedindo abusos e arbitrariedades. As autoridades públicas na prática de 
atos discricionários devem observar a legalidade e a legitimidade, segundo os princípios 
constitucionais, em especial os norteadores da democracia. Segundo adverte Hermany 
(2006) o ato administrativo é vinculado à lei, mas com intima relação de efetividade com 
a legitimidade, emanada dos interesses da sociedade. E, apesar das diversas normas ad-
vertirem sobre a obrigatoriedade vinculante, ainda assim, fortalecendo a relação Estado/
Sociedade, o direito do cidadão em fi scalizar e atuar na defesa de seus direitos e da so-
ciedade é garantido através dos diversos dispositivos legais vigentes.  Neste trabalho são 
apresentadas as diversas formas legais de interferência da sociedade nas ações públicas, 
como exemplos de exercício de cidadania e controle social, tendo como base primeira a 
Constituição e, demais normas infraconstitucionais. Utilizou-se o método analítico descritivo 
a partir de levantamento das normas e artigos relacionados com o tema, apontando-se os 
artigos inerentes a defesa dos direitos dos cidadãos como controle social das ações públi-
cas. A partir da legislação pesquisada tem-se como resultado a comprovação de existência 
dos recursos legais, através das ações judiciais, em sua maioria descrita na Constituição 
Federal de 1988, abrindo espaços para discussões sobre os mecanismos democráticos, os 
quais demonstram crescimento e fortalecimento das garantias necessárias ao exercício da 
cidadania. Os recursos jurídicos destacados na pesquisa, visando a fi scalização dos atos 
de Estado, inclusive os relativos às contratações públicas, demonstram que a sociedade 
também pode valer-se dos órgãos do próprio aparato administrativo estatal, constitucional-
mente legitimados como parceiros legais: os ministérios públicos estadual e federal; e os 
tribunais de contas estadual e federal. Eles têm legitimidade para agir, provocados ou não 
por pessoa física ou jurídica, licitante ou não, contra irregularidades nos procedimentos das 
compras públicas. Nesta pesquisa como fonte de conhecimento dos direitos dos cidadãos 
no exercício da cidadania é de grande relevância para a sociedade também como reforço à 
democracia e ao Estado de Direito, especialmente no aspecto ligado ás contratações públi-
cas que têm por fi m satisfazer o interesse social. 
 
Palavras chaves: Direito, sociedade, cidadania.
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EXPOSIÇÕES DE PAINEIS – TEMAS LIVRES
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A CONTRIBUIÇÃO DE JOSÉ LINSDOREGO PARA A 
HISTÓRIA SOCIAL DO NORDESTE AÇUCAREIRO. 

Gladson de Oliveira Santos (Ciências Sociais UFRN/UNIT,gladsonde@yahoo.com.br), Alex 
Galeno (UFRN, alexgaleno@terra.com.br)

O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição da obra regionalista de José Lins do Rego 
para a compreensão do impacto social da modernização da economia açucareira, ocorrida 
em fi ns do século XIX e início do século XX. Revisão bibliográfi ca de autores que abordam 
a relação teórico-metodológica entre a História e Literatura, como CHARTIER (1990), GINZ-
BURG (2001), LE GOFF (1976), e PESAVENTO (2004); da bibliografi a científi ca que possui 
como objeto o mundo açucareiro dos fi ns do século XIX e primeira metade do século XX 
como: EISENBERG (1989), LOPES (1978), PASSOS SUBRINHO (2000), PERRUCI (1978), 
SANTOS (2004) e SOUZA (1984). Análise da prosa regionalista de José Lins do Rego con-
trastando, sempre que possível, com documentos produzidos no fi nal do século XIX e início 
do século XX. RESULTADOS: A economia açucareira, no fi nal da segunda metade do sé-
culo XIX, passou por um processo de modernização responsável por transformações em 
aspectos cotidianos da sociedade açucareira. Este processo determinou transformações 
sociais estudadas tardiamente pelas ciências humanas, mas que se encontram registradas 
na literatura regionalista de autores como José Lins do Rego e João Cabral de Melo Neto. 
A grande importância de José Lins do Rego na elucidação desta verdadeira lacuna histórica 
se deve ao fato de em sua produção literária estarem registrados aspectos cotidianos de 
todo ciclo de modernização da indústria açucareira. A literatura pode ser devidamente uti-
lizada como fonte histórica pois, sua narrativa fi ccional encontra-se permeada por padrões 
comportamentais de uma sociedade em determinado momento histórico.  Assim, a obra de 
José Lins do Rego, fortemente infl uenciada pela memória, pôde produzir o registro de salva-
mento das impressões da população iletrada das regiões açucareiras nordestina. Contudo, 
podemos afi rmar que grande parte dos aspectos contidos nas prosas de José Lins do Rego 
como as situações do cotidiano do homem rural, as descrições do cenário em que a trama 
se desenrola e das divisões sociais etc., podem ser utilizados como uma importante fonte 
na construção da interpretação histórica do impacto social gerado pela modernização da 
indústria açucareira no período entre 1890 e 1910.
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A QUESTÃO DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA ESTADUAL ZECA 

PEREIRA EM NEÓPOLIS, SERGIPE. 

Celia Maria Serra Pereira (Professora Estadual – cemasepe@bol.com.br); Celia Waylan 
Pereira (celinha_gees@hotmail.com)

O processo de alfabetização de jovens e adultos trabalhadores é um verdadeiro desafi o 
da nossa atualidade. A crise sócio-econômica enfrentada pelo Brasil tem contribuído para 
excluir da escola o aluno, forçando a sua inserção no mercado de trabalho ainda na fase es-
colar. Nesse contexto, a educação de jovens e adultos tem ressurgido como tema relevante 
em âmbito nacional, tendo como perspectiva a erradicação do analfabetismo e o aumento 
do nível de escolarização. A avaliação da aprendizagem tem se revelado um dos grandes 
problemas do desenvolvimento do processo pedagógico nos diversos níveis e modalidades 
de ensino. Assim, esse trabalho, objetivou fazer uma análise histórica da EJA implantada 
na escola estadual Zeca Pereira situada em Neópolis, município do interior do estado de 
Sergipe buscando verifi car como se dá o processo de avaliação dos alunos inseridos no 
sistema. A pesquisa utilizou-se de técnicas qualitativas (entrevistas) e análise documen-
tal. O sistema avaliativo proposto para o EJA em Sergipe pela Secretaria de Educação do 
Estado está pautado na avaliação do rendimento do aluno medido por meio de notas que 
variam de zero a dez. Foi possível observar também, que os professores utilizam técnicas 
de avaliação baseada na medição do conhecimento baseado em notas, ou seja, apesar de 
desconhecer a diretriz da EJA em Sergipe, os professores utilizam o sistema proposto pelo 
governo na forma de avaliar. A avaliação escolar tenta, dessa maneira, proporcionar um 
aspecto de exclusiva conquista e mérito individual ao que se está socialmente delineado, 
funcionando como forma de exclusão social.

Palavras chaves: Avaliação, EJA, Alfabetização
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CONHECENDO O POVOADO MUSSUCA ATRAVÉS DA 
SUA CULTURA E TRADIÇÃO. 

Márcia A. dos Santos (Curso de Historia – UNIT, mads_marcia@yahoo.com.br), Marcela A. 
dos Santos (Curso de Historia – UNIT, mads_marcela@yahoo.com.br), Anne Danielle O. de 
Lima (Curso de Historia – UNIT, 3anne@uol.com.br), Sirleia Pereira. S. Gomes (Curso de 
Historia – UNIT, leiapsgomes@gmail.com).

Este trabalho visa informar por meio de depoimentos dos moradores do povoado Mussuca 
em Laranjeiras-SE, algumas das manifestações culturais dos grupos folclóricos São Gon-
çalo e Samba de Parelha. Apresentando sua Antropologia Cultural, que segundo Voltaire 
Schilling (Nascido em 1944, atualmente é professor de História e Mestrando na UFRGS), é 
uma forma de vida de um grupo de pessoas, uma confi guração do comportamento apren-
dido, aquilo que é transmitido de geração a geração por meio da língua falada e da simples 
imitação, ou seja, sua origem, formação, costumes, rituais, relação de parentesco. As infor-
mações coletadas esclarecem a origem, sua simbologia, o esforço de alguns moradores em 
dar continuidade e permanência dessa cultura popular  que aos poucos ameaça esvaecer. 
O artigo aborda duas manifestações culturais existentes no povoado Mussuca em Laranjei-
ras, que são os grupos: São Gonçalo do Amarante e o Samba de Parelha, esses grupos, em 
meio às difi culdades tentam manter suas tradições por serem descendentes de quilombolas 
e por orgulhar-se de ser nascidos e criados nesse povoado que por muitos é desprezado. 
Foi despertado o interesse pelo assunto devido à escassez e a difi culdade de encontrar 
material disponível direcionado ao tema. O material bibliográfi co foi obtido através de fontes 
orais, visitas ao local com equipamentos de áudio e vídeo, as entrevistas obtidas foram 
realizadas nas residências dos moradores e dos componentes dos grupos com o auxilio 
de questionários e gravadores de áudio, observou-se olhares de desconfi ança por parte 
de alguns componentes que aos poucos devido à insistente presença dos pesquisadores. 
Nota-se o interesse dos líderes em manter a vivacidade dos folguedos e das manifestações 
culturais da comunidade. Esse sentimento que é passado de geração a geração tem o in-
tuito de perdurar as tradições e fazer sentir o prazer de orgulhar de suas raízes. As lacunas 
sempre estarão abertas para aqueles que se identifi cam com o tema podendo acompanhar 
as mudanças nessa comunidade.

Palavras-chave: São Gonçalo, Samba de Parelha, Cultura popular.
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DESVENDANDO OS CAMINHOS DE PESCA: RELAÇÕES 
SOCIAIS E TERRITORIALIDADE NA ILHA MEM DE 

SÁ-ITAPORANGA D’AJUDA-SE. 

Míria Cássia Oliveira Aragão (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente-UFS/GE-
OPLAN-CNPq, cassia_115@hotmail.com) Fernando Fleury Curado (Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, fcurado@cpatc.br) Rosemeri Melo e Souza (UFS/DGE/ NPGEO/PRODEMA/
GEOPLAN-CNPq, rome@ufs.br). 

A pesca no estuário do rio Vaza- barris, além de principal atividade econômica, tem repre-

sentações e signifi cados múltiplos para com a comunidade da ilha Mem de Sá, localizada 

no município de Itaporanga D’ajuda, Estado de Sergipe. A referida comunidade teve sua 

povoação originada por famílias que estabeleceram ao longo do tempo uma íntima relação 

com o meio ambiente que a cerca. Este trabalho buscou salientar, através das denomina-

ções dos pontos de pesca, o vislumbramento de conexões, dos atores sociais envolvidos 

na pesca, entre o meio ambiente percebido e as demarcações simbólicas estabelecidas. Os 

esforços foram concentrados na esfera de descobrimento do conhecimento tradicional, no 

âmbito da rotina diária dos pescadores da ilha Mem Sá, com foco no desvendamento de 

territorialidades espacialmente delimitadas, as quais nos permitiram refl etir sobre a teia das 

relações sociais organizadas na comunidade em análise. As informações necessárias foram 

coletadas em visita técnica a localidade, com auxilio de um informante nativo com aguçado 

conhecimento da área de estudo, o qual conduziu e orientou todo o trajeto, percorrido com 

um barco a motor, pelos braços de rio que fazem parte da desembocadura do rio Vaza-barris 

e contemplam o universo abordado, também contamos com a colaboração de estudantes 

de engenharia de pesca da Universidade Federal de Sergipe e o registro de áudio, fotográ-

fi co e georreferenciado dos pontos de pesca indicados pelo informante. O conhecimento 

do funcionamento dos ecossistemas, exposto pelo informante, que recobrem a ilha revela 

relações guardadas no seio familiar, repassadas ao longo do tempo aos seus herdeiros, 

garantindo a sobrevivência das gerações de pescadores, este fenômeno é observado tanto 

na sabedoria emanada da nomenclatura dos pontos de pesca que revela a identifi cação de 

espécies de mangues, cardumes de peixes, arvores frutíferas, espécies de animais, quanto 

também no reconhecimento do período adequado do ritmo das marés para a pesca. Neste 

âmbito, as demarcações espaciais, expostas nos pontos de pesca, revelam territorialidades 

particulares, a exemplo do ponto do Grel e da Laurinda que fazem referência “a beirada” e 

delimitam relações simbólicas com o lugar de pesca entre o rio e terra, conectando relações 
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de pertencimento a um lugar de alguém na terra que identifi ca um lugar de todos no rio. 

Deste modo, os resultados preliminares nos apontam para o aprofundamento das análises, 

mas podemos já enfatizar que há uma tênue e concisa ligação entre as relações sociais 

pautadas em laços parentais e a delimitação de territorialidades, guardadas em lógicas 

particulares, de lida com o ambiente pesqueiro circundante. 

Palavras chaves: pesca, relações sociais, territorialidade.
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DOS MOVIMENTOS SOCIAIS ÀS FUNÇÕES 
INSTITUCIONAIS: A consolidação de uma geração.  

João Bosco Araújo da Costa (joaobac@uol.com.br)

 O estudo destaca os movimentos sociais, a saber: estudantis, professores, bancários, mi-
neiros e trabalhadores rurais, que tiveram suas principais lideranças, projetadas no cenário 
político sergipano. Utiliza como marco teórico o conceito de geração de Delgado (2007), faz 
referencia Otávio Velho, como categoria analítica nas Ciências Sociais. Tem como proce-
dimento metodológico a pesquisa qualitativa e para tanto, utilizou como instrumentos sites, 
jornais e depoimentos colhidos nas entrevistas orais. Adota como marco temporal o proces-
so de redemocratização do país e em particular no Estado de Sergipe, de onde emergem 
as lideranças políticas que posteriormente forma o novo de bloco de poder da política ser-
gipana. Trata ainda da reordenação dos movimentos sindicais como entidades classistas, 
voltados para os interesses de suas categorias e preocupados com a formação consciente 
da sociedade brasileira. Dos cinco movimentos estudados, descreve a trajetória e atuação 
das principais lideranças nos respectivos movimentos, apontando sua consolidação no es-
paço legislativo, executivo e judiciário. Um aspecto comum a todos os que integraram esta 
geração foi o fato de terem iniciado sua militância no movimento estudantil, migrarem para 
o movimento social e estarem atrelados aos partidos políticos e respeitarem as suas delibe-
rações. Nas considerações fi nais, destaca os principais elementos constitutivos da trajetória 
e consolidação dessa nova geração na política do Estado.
        
Palavras chaves: Movimentos Sociais, regime militar, liderança.
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VOZES FEMININAS DO TRAPICHE EM LARANJEIRAS. 

Iris Christina dos Santos Lima ((Curso de Museologia – UFS/ GEPHIM, gemps.ufs@gmail.com), 
Vera Helem do Nascimento (Curso de Museologia – UFS/ GEPHIM, verahelem@hotmail.com), 
Profa. Dra. Janaina Cardoso de Mello (NMU-UFS/GEMPS, janainamello@uol.com.br) 

Em função da restauração do antigo Quarteirão dos Trapiches pelo MONUMENTA, La-
ranjeiras e sua população precisa agora conviver com uma nova realidade: o viver numa 
“cidade-patrimônio”. Terra de um rico patrimônio cultural imaterial, agora a cultura material, 
o complexo arquitetônico, impõe novas formas de produção de sentido. Descortinar as fa-
las das mulheres laranjeirenses permite transitar pelo imaginário daquelas que criam seus 
fi lhos nesse espaço e assim tecem as redes de sociabilidade. (METODOLOGIA). Optou-se 
por trabalhar com a coleta de entrevistas orais fechadas, gravadas em MP-3, de um uni-
verso de 40 mulheres trabalhadoras do Quarteirão dos Trapiches. As entrevistas passam 
pelo processo de transcrição e análise de discurso. Como referencial teórico, as leituras 
de Rachel Soihet, Stuart Hall, Rosío Fernández Baça Salcedo, dentre outros e aplicação 
metodológica da história oral os caminhos trilhados por Janaina Amado, Marieta de Morais 
e Verena Albertti.As opiniões femininas, impressões e emoções confi guram processos de 
inter-relação com o local, da construção de identidades plurais e singulares, memórias e 
representações sociais a respeito de seu viver cotidiano, por isso a importância do resgate 
e da visibilidade dessas vozes femininas anônimas.  Acredita-se que esse trabalho possa 
incentivar uma interação maior entre as mulheres de Laranjeiras e as atividades do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico (IPHAN) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no 
local, tornando audíveis seus clamores, demandas e usos culturais do patrimônio material. 
Uma população que tem domínio das informações aprende a importância da salvaguarda, 
preservação e promoção do patrimônio cultural, adquirindo ferramentas para reivindicar 
seus direitos junto às instâncias competentes, além de valorizar sua identidade cultural 
sergipana. (GEPHIN/NMU-UFS)

Palavras chaves: Laranjeiras; Mulheres; Oralidade.
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A IDENTIFICAÇÃO DE CLUSTERS NACIONAIS DA 
CULTURA DE MANDIOCA – UMA APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO NORMALIZADO (ICN). 

Emerson de Sousa Silva (Mestrado em Desenvolvimento Local e Gestão de Empre-
endimentos Locais – NUPEC/UFS – mersonico@yahoo.com.br), Marco Antonio Jorge 
(NUPEC/UFS – mjorge@ufs.br) .

Dada a quantidade de estudos sobre aglomerações produtivas é possível daí inferir a im-
portância do tema para a economia regional, principalmente por conta das implicações 
do volume de conceitos, defi nições, diretrizes e resultados apontados por esses mesmos 
trabalhos sobre a implementação de políticas de desenvolvimento localmente baseadas. 
Contudo, uma lacuna nesses escritos é a de formulação de técnicas que permitam uma 
prévia identifi cação de clusters potenciais, jogando luzes somente sobre arranjos produ-
tivos já existentes. Outrossim, os indicadores tradicionalmente utilizados trazem consigo 
algumas defi ciências em sua elaboração que podem, tanto superestimar, quanto subestimar 
aglomerações produtivas. Nesse sentido, a construção do Índice de Concentração Norma-
lizado (ICN) surge como forma de se contornar esses entraves. Tributário da matriz teórica 
marshalliana, na qual a atenção é dada aos argumentos que mensuram a concentração 
das atividades no espaço, enfatizando a dimensão local das aglomerações, o ICN trabalha 
com dados secundários e busca indicar atividades dependentes da mesma infra-estrutura, 
ou seja, a similaridade dessas. Este escrito buscou aplicar o índice no sentido de identifi -
car clusters potenciais da cultura de mandioca em todo o território nacional. Como base 
de mensuração foi utilizada a área plantada, em cada microrregião brasileira, divulgada 
pela Pesquisa Agropecuária Municipal – ano base 2007 – realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatísticas (IBGE), visando encontrar aglomerados produtivos desse seg-
mento agrícola. Sendo considerado um cluster aquela microrregião que apresentasse um 
ICN maior que 2,2 (dobro do índice nacional médio). Também foi construída uma matriz de 
contigüidade a fi m de se ilustrar a distribuição espacial das microrregiões detentoras de 
aglomerações potenciais. Foi identifi cado que, a despeito de a mandioca ser cultivada em 
todo o país, está nas regiões Norte e Nordeste as suas maiores concentrações produtivas. 
Onde a matriz de contigüidade apontou a existência de territórios contínuos dotados de con-
centração produtivas nos estados do Amazonas, Pará e Bahia. Foram também identifi cados 
clusters em Sergipe, três das suas treze microrregiões retornaram índices que as colocaram 
entre os aglomerados nacionais da cultura de mandioca. O presente artigo é dividido em 
cinco seções. A , seguida pelo referencial teórico e a descrição dos procedimentos metodo-
lógicos, constituindo as terceira e quarta seções, além de uma análise dos resultados e das 
conseqüentes considerações fi nais.

Palavras-chave: Identifi cação de clusters, Índice de concentração normalizado, Cultura de 
mandioca.
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A VIABILIDADE ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL DA 
RECICLAGEM.  

Zaqueu Santos de Gois (Curso de Administração – UNIT, zaqueugois@gmail.com), Magno 
Valença Assis (Curso de Administração – UNIT, magnoscote@hotmail.com), Jonas Agenor 
Celestino dos Santos (Curso de Administração – UNIT, Jonas-dark@hotmail.com), Michael 
Andrade da Silva (Curso de Administração – UNIT, michaelseg@bol.com.br). Maria Balbina 
Carvalho de Menezes.

A necessidade de desenvolver novas tecnologias para a produção acabou gerando alterna-
tivas conscientes estabelecendo um novo paradigma no desenvolvimento sustentável, no 
sentido de maximizar o resultado do benefício e diminuir os custos, envolvendo a interação 
social, com a reeducação da sociedade para a manutenção do estoque ambiental existente 
e as necessidades econômicas. A reciclagem é umas das alternativas para o tratamento do 
lixo urbano e contribui diretamente para a conservação do meio ambiente. Nosso trabalho 
ira abordar a viabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável (sustentabilidade) da 
reciclagem como alternativa de manutenção do meio ambiente. Usamos a teoria de Junior 
(2004, p.203) de que existem três estratégias de separação e coleta seletiva visando à re-
ciclagem: Separação na fonte pelo gerador (programa de coletas nas calçadas), postos de 
entrega voluntária (PEVs), seguindo de processamento em usinas de reciclagem e usinas 
de separação e reciclagem do resíduo sólido misturado. O trabalho de coleta seletiva do lixo 
visando à reciclagem tem que partir de um programa de esclarecimentos a população de 
como fazer esse tipo de serviço, quais as vantagens que irá causar para o meio ambiente e 
nós seres humanos além de gerar rendas para as pessoas mais carentes seja por meio da 
coleta do lixo ou até nas usinas de reciclagem gerando emprego e renda e quais as formas 
de se fazer. Esse trabalho de esclarecimento tem que iniciar-se antes mesmo do inicio da 
coleta e se perpetuar até ela existir. Dependendo da clareza e abrangência a população 
pode sentir-se motivada a participar do programa. Chegamos à conclusão que as autorida-
des devem investir mais recursos nas usinas de reciclagem, preservando o meio ambiente e 
gerando rendas para as famílias mais carentes. Outro aspecto importante é a conscientiza-
ção da população em relação à importância do desenvolvimento de uma cultura de recicla-
gem de lixo, investindo em programas que conscientizem a população dos problemas que o 
lixo vem causando tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Lixo, Reciclagem
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BORTO- UMA VISÃO PSICOLÓGICA E JURÍDICA. 

Kim Santana Noronha (Curso de Direito - UNIT, kimsanor@yahoo.com.br), Hebert Santos 
Ferreira (Curso de Direito UNIT, hebertsferreira@yahoo.com.br), Isaac de Almeida Guedes 
(Curso de Direito - UNIT), Cátia Poliana Bombim Santos (Curso de Direito - UNIT, popo-
bomfi m@hotmail.com), Jarbene Silva.

Há muito tempo praticado, o aborto é considerado um problema de saúde pública no mundo 
contemporâneo e, é caracterizado pela interrupção da gestação antes dos trabalhos de 
parto, com a morte do feto acompanhada ou não da expulsão do mesmo do útero materno. 
No Brasil tal pratica é considerada crime (Código Penal, artigos: 124, 125, 126 e 127) sal-
vo exceções previstas no Art. 128 (I e II) do mesmo código. Tendo por esses aspectos, a 
pesquisa, um valor educacional e esclarecedor de alguns fatos que se interligam ao tema.  
Muitas foram às buscas por informações: em literatura, não só específi ca, tanto nacional 
como internacional afi m de um melhor aprofundamento; no meio digital que atualmente é 
tida como a mais atualizada fonte de dados e incansáveis discussões em grupo com profes-
sores. Resultados: Pode-se verifi car que, no caso do Brasil, são realizados pelo menos 2,5 
milhões de abortos por ano. A mãe que consente no aborto costuma desenvolver um quadro 
típico chamado “Síndrome Pós-Aborto”. Segundo o Conselho Federal de Medicina: 90% 
das mulheres conhecem a pílula anticonceptiva e desse numero 60% acreditam em efeitos 
colaterais; 43% das gravidezes são indesejadas; de 1998 até 2001, apenas oito processos 
contra médicos acusados de realizar aborto em todo o território nacional.  Após a busca pelo 
conhecimento, constatamos que a temática sempre será atual, controversa e passível de 
diversas interpretações e contradições. Além de ser um caso de análise psicológica, é fato 
social: externo, coercitivo e geral. As fontes estatísticas não são muitas, pois a maioria dos 
abortos são realizados em clínicas clandestinas ou na própria residência. O tema apesar de 
antigo é carente de estudos mais aprofundados, tornando nossa pesquisa um ótimo mate-
rial de busca para docentes e até mesmo de discentes.
 
Palavras-chave: Aborto; Crime; Gravidez.
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AS QUESTÕES SOCIAIS E POLÍTICAS BASILEIRAS NO 
FILME DOCUMENTÁRIO CONTEMPORÂNEO.  

Andréa Carla de Oliveira Santos (Curso de Jornalismo – UNIT, bolsista do PROBIC/UNIT, 
vandreaad@bol.com.br; Maria Beatriz Colucci (ex-professora adjunta da Universidade Tira-
dentes, bcolucci@uol.com.br)

Esta pesquisa investigou, no documentário contemporâneo, as formas de representação 
das questões sociais e políticas brasileiras, relacionando tal produção aos documentários 
das décadas de 1960-80, de forma a identifi car pontos de identidade e possíveis rupturas. 
Inicialmente procedeu-se à investigação do quadro conceitual, a partir de pesquisa biblio-
gráfi ca e documental, buscando compreender a trajetória histórica do cinema documentário 
brasileiro; de forma a fundamentar a análise dos fi lmes contemporâneos. Paralelamente foi 
feito o levantamento da fi lmografi a dos principais diretores. Ao fi nal do trabalho realizou-se a 
análise fílmica, relacionando documentários de diferentes períodos. Produção de um artigo 
científi co que pontuou aspectos signifi cativos do documentário brasileiro nos anos 1960-80, 
relacionando-o ao documentário produzido a partir dos anos 1990, período marcado por 
fi lmes que voltaram a tematizar os problemas sociais brasileiros. Através da pesquisa foi 
possível perceber a relevância das questões sociais e políticas como tema para os docu-
mentários brasileiros, e compreender a trajetória desse gênero no país e no mundo. A aná-
lise de quatro documentários, produzidos em momentos distintos, identifi cou características 
comuns e, principalmente, pontos divergentes, relacionados tanto ao contexto historiográ-
fi co brasileiro quanto a própria evolução das condições de produção, distribuição, exibição 
desses fi lmes no Brasil. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Cinema brasileiro, Documentário, Questões político-sociais.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 245

EXTERNALIDADE AMBIENTAL.

Adriano Santos Carneiro (Curso de Ciências Contábeis – UNIT, Drizinho_22@hotmail.com), 
Carla Roseane Barbosa Damacena (Curso de Ciências Contábeis – UNIT, barbosa_dama-
cena@hotmail.com), Marcelo Labytz da Conceição (Curso de Ciências Contábeis – UNIT, 
labytz@gmail.com) 

Externalidades são as ações de um individuo ou empresa que acarreta impactos sobre o 
bem estar de outros, essas ações podem ter efeitos positivos e negativos, isto é, podem 
representar um custo para a sociedade, ou podem gerar benefício à mesma. Assim sendo, 
o objetivo desse trabalho foi mostrar os problemas ambientais causados pelas externalida-
des no nosso dia-a-dia, as fábricas jogam diversos tipos de resíduos que poluem os nossos 
rios e consequentemente trazendo danos à vida das espécies. Para isso, alguns aspectos 
foram priorizados para serem analisados, dados a complexidade do tema, entre eles os 
resíduos jogados no ambiente como: materiais hospitalares e os poluentes químicos das 
indústrias. As indústrias emitem vários poluentes no mundo, causando um grande mal ao 
meio ambiente. Elas benefi ciam- se da poluição na medida em que produz por um preço 
mais barato do que se investisse em equipamentos mais sofi sticados que contribuíssem 
para diminuir a emissão de poluentes. Quando as indústrias não têm obrigação de pagar 
pelos poluentes que emitem, a sociedade arca com as conseqüências da poluição adotan-
do métodos tecnológicos mais limpos. O chamado lixo hospitalar é um problema que vem 
preocupando muita gente, pois a falta de cuidado na eliminação de resíduos hospitalares 
faz com que a contaminação seja surpreendente ao ponto de vista técnico, onde ocorrem 
várias falhas em seu armazenamento. No Brasil, já está sendo implantadas medidas para 
controlar a poluição desenfreada dos resíduos hospitalares tais como, a autoclave e incine-
ração. Entretanto esse lixo sem o cuidado necessário acaba provocando danos à saúde da 
população. (RESULTADOS E CONCLUSÃO) Com isso podemos afi rmar que o lixo é uma 
externalidade negativa mais preocupante, sendo sólido, líquida ou gasosa, sempre provo-
cando um grande mal ao meio ambiente e a sociedade que têm que conviver diariamente 
com esta situação que já está no limite. Podemos destacar também que empresas que já 
estão mudando sua opinião sobre o assunto investido em tecnologia para diminuir o impacto 
sobre o mar, os rios e a fl ora demonstrando consciência ambiental.

Palavras-chave: Lixo, Meio ambiente, Poluição
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O CAMINHO DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS EM ARACAJU.  

Andréa Carla Peixoto Filgueiras (Curso de Arquitetura e Urbanismo – UNIT, deacarla_@
hotmail.com), Daniela Martins de Oliveira (Curso de Arquitetura e Urbanismo – UNIT, dani-
nha_mo@hotmail.com), Daniely Goes Botelho (Curso de Arquitetura e Urbanismo – UNIT, 
dany_uebas@hotmail.com), Flávia Teixeira Guimarães (Curso de Arquitetura e Urbanismo – 
UNIT, fl aviatguimaraes@hotmail.com), Rosana dos Santos Campos (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo – UNIT, rosanacampos10@hotmail.com); Elso de Freitas Moisinho Filho (Curso 
de Arquitetura e Urbanismo – UNIT, arqtito2@hotmail.com)

Na procura de um ambiente mais confortável e adaptável as necessidades atuais, os usu-
ários das cidades contemporâneas colhem os frutos de intervenções não planejadas pelas 
gerações passadas e conferem as próximas gerações, as contas pelos impactos negativos 
que causam no presente.  Dentre os diversos fatores que compõem uma boa qualidade de 
vida, podemos citar a qualidade do meio ambiente em que nos encontramos. A poluição, 
vista como resultado de uma intervenção humana não sustentável apresenta-se nas cida-
des, assim como em Aracaju, sob a classifi cação de poluição do ar, visual, sonora e poluição 
das águas, principal enfoque do presente trabalho. A preocupação em enfatizar a poluição 
das águas, dar-se em decorrência do vasto potencial apresentado pela capital sergipana 
e sua condição que ainda que pouco explorada sob os aspectos de produção energética, 
transporte e resfriamento da cidade, confere a cidade sua característica única no nordeste.  
A análise contempla o percurso desenvolvido pela água em seu ciclo natural, sua passagem 
pela cidade de Aracaju, através de canais planejados e córregos naturais, quando esta 
recebe uma grande carga de poluição, e sua destinação e processos de reincorporação 
aos leitos dos rios. A metodologia consistiu em pesquisas bibliográfi cas, analises icono-
gráfi cas, estudo da legislação local a respeito do tratamento de água e esgoto, visitas tipo 
walkthrough¹ onde foram identifi cados e classifi cados os diversos tipos de poluição, enfati-
zando as ações antrópicas sobre as águas na cidade de Aracaju - SE. O resultado deste tra-
balho evidenciou todas as poluições em Aracaju, destacando a da água, onde os esgotos, 
sem um tratamento adequado, são despejados em canais, não destinados a esta função, e 
logo depois desembocados no rio. As poluições estão presentes no nosso cotidiano afetan-
do o meio ambiente, os seres vivos, e até o desenvolvimento da própria cidade tornando-se, 
assim, um fato inevitável, contudo controlável através de recursos e atitudes sustentáveis 
que proporcionarão uma melhor qualidade de vida para as próximas gerações.

Walkthrough: “passeio por dentro”; percurso feito em ambientes externos e internos para um 
reconhecimento preliminar do ambiente, no caso, urbano.

Palavras chaves: Poluição, tratamento, água.
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O MEMORIAL DO PODER JUDICIÁRIO EM SERGIPE E A 
MUSEALIZAÇÃO DA CIDADANIA. 

Lucas Rodrigo Modesto dos Santos (Curso de Museologia – UFS/ GEMPS, lucasrodrigomo-
desto@hotmail.com), Neverton da Cruz Santos (Curso de Museologia – UFS/ GEMPS, gemps.
ufs@gmail.com), Janaina Cardoso de Mello (NMU-UFS/GEMPS, janainamello@uol.com.br) 

A palavra cidadania ganha uma divulgação intensa em jornais e revistas estando fortemente 
vinculada a idéia de democracia e a necessidade do cidadão exercer seus direitos políticos, 
civis e sociais. Os olhares se voltam para os órgãos representativos da sociedade civil e 
dentre eles o Poder Judiciário. Em Sergipe, desde 2004, com a restauração do prédio do Tri-
bunal da Relação em Aracaju, instalou-se o Memorial do Poder Judiciário, criado na gestão 
do Desembargador Manuel Pascoal Nabuco d’Ávila. Sob a direção da Dra. Renata Masca-
renhas Freitas de Aragão, a instituição vem desenvolvendo atividades de pesquisa, reunião 
e exposição de acervo documental textual, imagético e sonoro. Para analisar o processo de 
musealização da cidadania no Memorial do Poder Judiciário, têm sido catalogadas as ati-
vidades de exposições de caráter permanente ou temporário, ofi cinas e ciclos de palestras 
realizadas desde 2004 até 2008, identifi cando suas temáticas, o potencial de acessibilidade, 
a facilidade da linguagem e a quantifi cação do público presente, bem como os instrumentos 
viabilizados para captar a reação dos participantes aos assuntos divulgados. O tratamento 
dado ao material coletado compreende a elaboração de gráfi cos e tabelas para uma visu-
alização direta e sintética das informações, assim como a análise dos discursos oriundos 
das entrevistas e do material de divulgação na imprensa. Por isso a transcrição cuidadosa 
das falas e a consulta aos arquivos dos jornais locais também fazem parte dessa etapa. 
Para além do exercício prático da magistratura, o poder judiciário também tem sido res-
ponsável pela salvaguarda de documentação primária manuscrita, digitalizada e produção 
de uma cultura material de linha editorial em determinados espaços abertos à visitação 
pública. Logo, o “ato de musealizar” compreende o estabelecimento de uma relação entre 
a exposição e a compreensão de informações junto a um público com diversas origens e 
formação cultural, estimulando uma resposta ao conteúdo visualizado seja através de uma 
identifi cação valorativa de pertencimento a uma “sergipanidade” ou de uma reivindicação 
pela expansão de uma participação cidadã nos destinos político-administrativos do Estado 
de Sergipe. Acredita-se que esse trabalho possa incentivar uma interação maior entre o 
cidadão comum e as atividades do judiciário e da universidade no sentido de sociabilizar 
o conhecimento e o acervo que constitui a história e memória sergipana. Uma população 
que tem domínio das informações aprende a importância do cumprimento de seus deveres 
sociais e adquire ferramentas para reivindicar seus direitos junto às instâncias competentes, 
além de valorizar as instituições patrimoniais existentes em Sergipe. (GEMPS/NMU-UFS)

Palavras chaves: Judiciário; Musealização; Cidadania.
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O PAISAGISMO COMO AGENTE DE QUALIDADE DE 
VIDA- A REGIÃO DO GARCIA EM ARACAJU COMO 

ESTUDO DE CASO.  

Aline Helena da Costa (Curso de Arquitetura e Urbanismo, Bolsista PROBIC/UNIT alineh-
ponto@ibest.com.br), Ana Paula Duarte de Oliveira Post (Curso de Arquitetura e Urbanis-
mo - UNIT, anapaula.ddo@uol.com.br), Ana Lucy Cantanhede Neri (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo - UNIT, neri@infonet.com.br)

Este trabalho tem como objetivo analisar a região do Garcia em Aracaju, discutindo a forma 
com que esta vem se desenvolvendo, questionando sobretudo as taxas de permeabilidade 
utilizadas. Para as análises, foram focados os edifícios residenciais, pois estes têm apre-
sentado áreas permeáveis e vegetadas muito reduzidas, o que certamente está alterando 
e comprometendo todo o equilíbrio ambiental local. A partir disto, é possível verifi car qual é 
a condição de qualidade de vida sustentável que os empreendedores estão vendendo e a 
sociedade incorporando em seu cotidiano. Para tal, foram realizadas visitas técnicas, pes-
quisas bibliográfi cas, documental, cadastral e levantamento fotográfi co. Os dados coletados 
mostraram que devido ao crescimento urbano acelerado, a região vem sofrendo desgaste 
ambiental e com a alta especulação imobiliária, a cidade e a população se vêem prejudica-
das, já que em busca de um lucro maior, as áreas permeáveis são suprimidas, cumprindo 
o mínimo que a legislação urbanística exige. A intensa verticalização traz possibilidades de 
mais unidades habitacionais, suprindo uma demanda em ascensão, mas também modifi ca 
a paisagem urbana, reduzindo a permeabilidade do solo e a quantidade de área verde 
por habitante. Associado a isto há também a perceptível modifi cação no microclima local, 
fazendo com que os elementos que garantem a salubridade de uma área sejam cada vez 
mais escassos.

Palavras-chave: Paisagem urbana; Permeabilidade; Meio Ambiente; Verticalização.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA DENTRO DAS 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ARACAJU.  

Ana Jôse Brito Santos (Curso de Direito – UNIT, mine@infonet.com.br), Erika Cristina Mou-
ra Fernandes (Curso de Direito – UNIT, erikanjo@gmail.com), Lívia Maria D. de Carvalho 
(Curso de Direito – UNIT, anjo_212@yahoo.com.br)

Os padrões de convivência social foram mudados em seu seio, familiar, e com isso obser-
vamos um aumento signifi cativo de condutas confl itantes com à lei cometidas por menores. 
Estas mudanças impulsionam o Estado, que é responsável pela administração e ordem 
pública, a criar novas regras de políticas e segurança públicas. A pesquisa analisa casos 
de violência praticados por menores dentro das salas de aula das Escolas Estaduais Fran-
cisco Rosa e Marco Maciel, no bairro Bugio. Busca mostrar o passo a passo das políticas 
públicas de segurança nos casos específi cos e quais medidas adotadas pelo poder público 
através dos projetos sociais e do centro Social ECCOS. O entendimento de todo o processo 
das políticas de segurança pública adotados pelas escolas estaduais foi possível através 
de entrevistas com diretores, secretários e psicólogos de escolas, centros sociais e varas 
criminais que nos proporcionou uma visão global de como são solucionados estes casos 
de violência. A simples implantação de projetos não basta para solucionar os problemas 
sociais ao quais os alunos das escolas estaduais estão inseridos. Deve haver, portanto, 
uma maior interação entre a escola, a secretaria de educação e de segurança pública, bem 
como parcerias com ONG’s voltadas ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 
É notável a falta de comunicação e padronização nos registros desses casos. Tornando, 
assim, difícil a quantifi cação dos casos ocorridos dentro das escolas estaduais. Por fi m, a 
falta de mais projetos voltados as crianças e adolescentes e a defeituosa forma de cataloga-
ção dos casos difi cultam em conseguir dados estatísticos sobre o assunto. Foi obtido todo 
o procedimento de Políticas de Segurança Pública contra menores em confl ito com a Lei 
nos Colégios Estaduais, desde o ato ocorrido dentro das escolas até a chegada ao CENAM. 
Para agir em conformidade com à Lei as escolas são proibidas de expulsarem seus alunos 
que praticaram atos considerados transgressores, isso porque a escola também faz parte 
da formação moral e educacional dessas crianças e adolescentes. E a expulsão é consi-
derada como uma violação ao direito de educação que constitui um requisito fundamental 
para a formação da personalidade de cada cidadão. Os atos infracionais são separados em 
mais ou menos graves. O menor que pratica ato de baixa gravidade tem seu horário escolar 
alterado, já aqueles que praticam de maior gravidade são dirigidos ao CENAM. Contudo, foi 
observado que tanto o sistema educacional como o sistema público de segurança possui 
falhas estruturais, como a falta de interação com demais órgãos sociais, e por isso a efi cácia 
desses sistemas estão sendo questionadas por toda a população.

Palavras-Chave: Violência, Menores, Escolas. 
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 TRABALHO INFANTIL. 

Cássia Emmanuelle Santos (Curso de Geografi a - UNIT  scassia_santos21@hotmail.com), 
Flávia Vasconcelos de Jesus (Curso de Geografi a - UNIT, fl avinhavasconcelos2005@hot-
mail.com), Michelle Andrade Santos (Curso de geografi a UNIT michelleandrade_geo@hot-
mail.com). Rita de Cássia Amorim (Curso de Geografi a – UNIT) 

A Pesquisa trata sobre a questão do Trabalho Infantil e as conseqüências que repercute nas 
crianças que vivem esta realidade. Que os menores dedicam a maior parte do seu tempo 
em trabalhar e passam dessa forma a não analisar as questões sociais e seus próprios 
direitos, devida essa pouca oportunidade de uma carreira escolar digna o que leva a não 
inclusão social. O Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), principal pesquisa 
sócio-econômica do país, estimava em 2001 a existência de cerca de 6.263 milhões de 
crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos de idades ocupadas em atividades econômicas 
ao longo do ano. Além destas, havia 280 mil crianças entre 5 a 9 anos de idade também tra-
balhando de alguma forma . A organização internacional do trabalho (O.I. T) de acordo com 
a legislação diz que “Trabalho infantil é aquele para qualquer pessoa menor de 16 anos”.
Metodologia A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfi ca, onde teve um apanhado 
geral do conteúdo através de livros, artigos e pesquisas da internet. Resultado O resultado 
da pesquisa foi o conhecimento adquirido com relação ao tema abordado, esclarecimento 
em relação o trabalho infantil em Sergipe e no Brasil. As conseqüências trazidas pelo traba-
lho infantil e a exclusão social praticada por essa ação.Conclusão Mediante a análise feita, 
conclui-se que para reduzir o trabalho infantil é preciso ter uma abordagem integrada que 
identifi que as crianças que trabalham, sensibilizando a sociedade sobre os danos morais, 
físicos e intelectuais do trabalho infantil, oferecer escolas para receber essas crianças que 
ofereça atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer que compense a redução da 
renda familiar. Investimento numa educação de qualidade e integrada com a comunidade é 
uma forma de combate o trabalho infantil.Visto que cabe aos órgãos competentes elaborar 
leis, projetos que atuem juntos a essas comunidades e assim reduzir a exploração infantil.

Palavras-chave: Trabalho infantil; Inclusão social.
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CROMATOGRAFIA COM FLUIDO SUPERCRÍTICO: UMA 
FERRAMENTA PARA O FRACIONAMENTO DE SARA 

PRESENTES NO PETRÓLEO BRASILEIRO 
PIBIC/CNPq e FAPITEC. 

Tamyres Araújo Santos (tazinhaboa@hotmail.com), Lisiane dos Santos Freitas (lisiane_san-
tos_freitas@yahoo.com.br), Juciara dos Santos Nascimento (juciara_bela@yahoo.com.br), 
Claudio Dariva (claudio.dariva@yahoo.com.br). 

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos (parafi nas, olefi nas e aromáticos), resinas 
e asfaltenos. Dentre as classes de compostos que compõem as resinas os alcoóis, éste-
res, éteres, ácidos carboxílicos, tiofenois e compostos nitrogenados estão presentes no 
petróleo. Embora exista uma preocupação em utilizar todos os compostos provenientes do 
petróleo de forma direta ou após um processamento. Compostos polares são prejudiciais 
ao processamento de petróleo devido a acidez ou basicidade apresentada, formação de 
gomas, envenenamento de catalisadores, cor, e odor. A identifi cação e caracterização dos 
compostos são passos importantes para avaliar o melhor processamento e acompanha-
mento destes compostos no processo. Para a análise de petróleo fracionamento do petró-
leo existem inúmeras metodologias, sendo a mais empregada a cromatografi a com coluna 
aberta com coluna de sílica, porém este método não apresenta bons resultados devido a 
sua adsorção irreversível de compostos polares. Para aprimorar esta técnica foi criada a 
cromatografi a com fl uido supercrítico que utiliza princípios intermediários a cromatografi a 
líquida e cromatografi a gasosa. A técnica é muito utilizada para a análise analítica dos com-
ponentes da amostra e pouco utilizada para a preparação de amostra. Esta técnica oferece 
vantagens como o uso de um solvente mais barato e que não polui o ambiente, como o caso 
de CO2. O trabalho realizou o fracionamento de amostras de petróleo utilizando a cromato-
grafi a em coluna de sílica eluindo com polaridade crescente de solvente a fi m de comparar 
com metodologias mais avançadas como a cromatografi a com fl uido supercrítico que utiliza 
o CO2 como solvente eluente em diferentes pressões, a caracterização e quantifi cação 
das amostras são realizadas por cromatografi a gasosa com detector de espectrometria de 
massas. Dentre os resultados apresentados neste projeto está o desenho do equipamento 
“home made” montado no laboratório a caracterização de ácidos naftênicos, compostos de 
enxofre e compostos nitrogenados presentes em petróleos brasileiros. Nesta fase inicial do 
trabalho foi possível visualizar a adsorção parcial de compostos presentes nas colunas de 
fracionamento com sílica, caracterizar e quantifi car alguns compostos polares e verifi car a 
necessidade de uma técnica mais avançada para a separação dos compostos.



252 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

MODERNAS TECNOLOGIAS EM BIORREATORES: 
PERSPECTIVAS DE APLICAÇÃO EM 

PRODUÇÃO DE LIPASES. 

Elisabeth S. M. Rambo (Curso Engenharia Ambiental - UNIT e LEB/ITP/UNIT, beth.en-
gamb@gmail.com), Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara 
F. Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide_mara@itp.org.br), Daniel P. Silva (LEB/ITP, UNIT e UMI-
NHO/Portugal, silvadp@hotmail.com)

O uso industrial de enzimas, proteínas com capacidade de catalisar reações, expandiu-se 
rapidamente durante os últimos anos, constituindo-se hoje em um dos grandes mercados 
a serem explorados. Entretanto, a real aplicação industrial de qualquer enzima só é viável 
se as condições utilizadas no processo fermentativo para sua produção forem favoráveis 
e se a enzima produzida em larga escala apresentar os mesmos níveis de atividade e 
produtividade obtidos em escala de bancada. Por este motivo, estudos relacionados ao 
desenvolvimento de processos fermentativos que sejam efi cientes quanto a produtividade 
do produto desejado e apropriados à ampliação de escala, visando a obtenção de enzimas, 
estão se tornando cada vez mais promissores e necessários. Neste trabalho, a perspectiva 
de aplicação de reatores tipo air-lift foi verifi cada para aplicação de microrganismos visando 
a produção de lipases. Para isto, diferentes experimentos foram acompanhados em reato-
res tipo air-lift junto a aplicação de reatores convencionais na produção de enzimas visando 
detectar a infl uência de parâmetros como agitação sobre comportamento microbiano, sendo 
estes dados confrontados com a literatura quando em citações referentes  ao efeito de cisa-
lhamento em condições de aeração e agitação. Os resultados conduziram a uma tendência 
de vantagem para a aplicação de reatores tipo air-lift, dado ao fato da força de cisalhamento 
imposta pelo campo turbulento nas células ou pellets suspensos no meio ser muito menor 
em biorreatores air-lift. Esta possibilidade de melhora, aliado a certas caraterísticas já bas-
tante demonstrada na literatura científi ca para este tipo de biorreator, como simplicidade de 
projeto e construção, versatilidade, fácil operação, menor possibilidade de contaminação, 
baixo consumo de energia e altas taxas de transferência de massa e calor, torna viável o 
estudo e aplicação desta tecnologia de reatores para a produção e otimização também de 
enzimas lipases. (PROBIC–UNIT). 

Palavras chaves: Biorreatores, Enzimas, Lipase.
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POTENCIAL DE ESTERIFICAÇÃO DE ÁCIDO LÁURICO 
COM ISOPROPANOL MEDIADA POR 

LIPASES COMERCIAIS. 

Monna Lisa Barreto Queiroz (Curso de Farmácia- UNIT/ITP), Afrânio Ferreira Evangelista 
(Curso de Biomedicina- UNIT/ITP), Graziele Ribeiro dos Santos (Curso de Biomedicina- 
UNIT/ITP), Vinicius Bruno Santos Bizerra (Curso de Engenharia Ambiental- UNIT/ITP), Álva-
ro Silva Lima (UNIT/ITP/LPA, alvaro@hotmail.com.br), Cleide Mara Faria Soares (UNIT/ITP/
LPA, Cleide_Mara@itp.org.br), Alini Tinoco Fricks (UNIT/ITP/LTTL, alinitf@yahoo.com.br)
     
Lipases são enzimas extremamente versáteis, comumente usadas em reações de esteri-
fi cação, transesterifi cação e hidrólise. Os ésteres são importantes compostos orgânicos, 
utilizados em diversos setores industriais como cosmética, alimentos, tintas e vernizes entre 
outros. O laurato de isopropila constitui um importante componente utilizado comumente na 
composição de cosméticos, a fi m de reduzir a tensão superfi cial, melhorando a espalhabili-
dade e a formulação destes produtos. A rota convencional de síntese do laurato isopropila 
envolve altas temperaturas e o emprego de catalisadores metálicos o que torna esta rota 
dispendiosa e promove a formação de produtos laterais indesejáveis. O objetivo central 
deste trabalho é avaliar o potencial de esterifi cação do ácido láurico com isopropanol me-
diada por lipases comerciais imobilizadas. Estas lipases operam em condições brandas de 
temperatura o que diminui a formação de subprodutos e o custo energético. As reações de 
esterifi cação do ácido láurico com isopropanol foram conduzidas em banho termostatizado 
a temperaturas de 45; 52,5 e 60°C. A concentração de enzima foi 2,5% (p/p) em relação à 
massa de substrato. A razão molar foi de 1:3 (ácido: álcool). As enzimas imobilizadas es-
tudadas foram: Novozyme 435 (lipase Candida antactica), Lipozyme TL IM (Thermomyces 
lanuginosus) e Lipozyme RM IM (Rhizomucor miehei). A formação de água durante a for-
mação do éster constitui um problema à obtenção do mesmo, pois favorece a hidrólise 
do éster degradando o produto. Para contornar este problema adicionou-se em todas as 
reações 10% (p/p) de peneira molecular ativada. Após 10 minutos de reação alíquotas de 
300μL foram coletadas em triplicata, tratadas com 10mL de acetona:etanol 1:1 e tituladas 
com NaOH 0,1M previamente padronizado para determinação da conversão de ácido láu-
rico na reação. Fenolftaleína foi utilizada como indicador. Testes brancos foram feitos na 
ausência de enzima. Lipozyme TL e IM e RM IM apresentaram conversões máximas de 
6,03% e 6,16% respectivamente. Dentre as enzimas estudadas a Novozyme 435 apresen-
tou melhor potencial de esterifi cação, apresentando conversão mínima de 7,78% a 45°C 
e máxima de 18,17% a 60°C, em apenas 10 minutos de reação. A Novozyme apresentou 
melhor potencial de esterifi cação do ácido láurico comparado a Lipozyme RM IM e TL IM e 
sua temperatura ótima de atuação foi 60°C. Foram atingidos bons níveis de conversão com 
pouco tempo de reação. (PROBIC-UNIT).

Palavras-chave: lipases imobilizadas, esterifi cação, laurato de isopropila.
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RESÍDUOS AGRÍCOLAS EM NOVAS E MODERNAS 
POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL. 

Rodrigo C. Santana (Curso Tecnologia em Petróleo e Gás - UNIT e LMTE/ITP/UNIT,  rodrigo_scou-
tinho@hotmail.com), Lucileide R. Santos (Prog. de Pós-Graduação/PEP - UNIT e LMTE/ITP/
UNIT, leidinhaufs@yahoo.com.br),   Márcio Luan R. Fontes (Curso Eng. Ambiental – UNIT 
e LMTE/ITP/UNIT, marcioluan@oi.com.br), Raunyr S. Mendonça (Curso Tecnologia em Pe-
tróleo e Gás – UNIT e LMTE/ITP/UNIT, raunyr_miko@hotmail.com), Otávio A. Nascimento 
(LMTE/ITP, otavioambiente@hotmail.com), Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@
itp.org.br), Eliane B. Cavalcanti (LMTE/ITP e UNIT, eliane_cavalcanti@itp.org.br),  Daniel 
P. Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, silvadp@hotmail.com), Denise S. Ruzene 
(LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com)

Atualmente, a utilização de recursos renováveis é de grande interesse por parte das in-
dústrias, em especial das agro-indústrias, justamente devido à produção de milhões de 
toneladas/ano de resíduos. Mesmo que em muitos casos alguns desses materiais ligno-
celulósicos já sejam usados, como por exemplo, queimados (uma aplicação causadora de 
vários impactos ambientais), a abundante disponibilidade e sua natureza lignocelulósica faz 
desses materiais agentes ideais para melhoramento de processos químicos e industriais. 
Neste trabalho, perspectivas de aplicação de resíduos do milho como agentes de adsorção 
em tratamentos de água foi avaliado inicialmente pela caracterização e potencialidade pre-
sente em sua composição. Para isto, dentro do contexto deste trabalho, a caracterização 
do resíduo sabugo de milho foi realizado usando como método padrão a hidrólise ácida. 
Amostras de 2,0 g de material lignocelulósico (moída a 40 mesh), foram transferidas para 
frascos de 100 mL e tratadas com 10 mL de H2SO4 72% sob vigorosa agitação, em banho 
termostatizado a 45,0 ± 0,5°C por 7 min. Para a completa hidrólise dos oligômeros restan-
tes, os frascos foram fechados com papel alumínio e autoclavados a 1,05 bar por 30 min 
em temperatura de 121ºC. Posteriormente a lignina solúvel e carboidratos foram analisados 
para formulação da caracterização completa do composto em suas frações de celulose, 
hemicelulose e lignina. Os resultados foram correspondentes a aproximadamente 34% de 
hemicelulose (equivalentes a 30% em xilana, 1% em arabinana e 3% em grupo acetil), 
28% de lignina (equivalentes a 11% em lignina solúvel e 17% em lignina insolúvel) e 32% 
de celulose (equivalentes a glucana).  Foi possível verifi car, pelos resultados obtidos, a 
potencialidade deste resíduo como um material lignocelulósico e assim podendo ser tratado 
em etapas sequenciais para uma controlada liberação destas frações com a fi nalidade de 
obtenção de produtos com características específi cas para aplicações industriais como em 
tratamentos de água e/ou efl uentes. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Sabugo de milho, resíduo agrícola, material lignocelulósico.
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 TRATAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 
DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE BTX’S. 

Pedro Henrique Campello Santos (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LCat/ITP/UNIT, 
pedro_campello@hotmail.com), Tiago Santos da Silva (Curso de Engenharia Ambiental – 
UNIT e LCat/ITP/UNIT, tgs_1985@hotmail.com) Mariana Sampaio Lomes (Curso de Far-
mácia - UNIT e LCat/ITP/UNIT, maianaslomes@hotmail.com), Marluce Santana dos Santos 
(Mestrado em Engenharia de Processos - UNIT e LCAT/ITP/UNIT, ss.marluce@gmail.com), 
Renan Tavares Figueiredo (LCAT/ITP e UNIT, renantf@infonet.com.br)
 
O petróleo é o mais sério contaminante do ambiente aquático de todo o mundo. Uma das 
características principais do petróleo é a sua estrutura química que se caracteriza por ser 
formada em grande parte por uma cadeia de hidrocarbonetos, sendo que os de maior in-
teresse são o benzeno, tolueno e xilenos (BTX’s), devido a sua ocorrência em efl uentes, 
águas subterrâneas e em superfícies de águas. Esses compostos são solúveis em água além 
de serem tóxicos, consequentemente eles possuem alta atividade poluidora além de ação 
depressora do sistema nervoso central. Os Processos Oxidativos Avançados são tecnologias 
efi cientes na destruição de compostos orgânicos de difícil degradação e, em sua maioria, pre-
sentes em baixas concentrações. São consideradas tecnologias limpas, pois não há formação 
de subprodutos sólidos e nem a transferência de fase de poluentes. Os POAs se baseiam na 
geração na de espécies altamente oxidantes (OH*) que promovem a destruição e/ou degrada-
ção de compostos resistentes aos tratamentos convencionais. Este trabalho teve como obje-
tivo preparar fotocatalisadores TiO2 puro e suportado em quitosana de mádia viscosidade em 
escala laboratorial e caracterizar estes catalisadores quanto a sua composição, propriedades 
texturais e superfi ciais. O fotocatalisador TiO2 foi preparado pelo método da precipitação seco 
a 110°C e calcinado a 500°C com fl uxo de Ar de 30 mL/min. Já a quitosana que é sensível a 
elevadas temperaturas, a calcinação foi mantida a uma temperatura de 200 °C por um tempo 
de 2 horas. A difração de raios-X do catalisador TiO2 preparado em laboratório observa-se 
uma maior intensidade dos picos relativos à fase rutilo, em 2θ ~ 26°, ~ 35° e ~ 55°. Isto se 
deve, provavelmente, à exposição da amostra a temperaturas elevadas de calcinação, 500 
°C, que conduziu a transição da fase anatase-rutilo. A difração do catalisador TiO2 impreg-
nado em quitosana verifi ca-se a existência da titânia anatase 2θ = 25 °C com intensidade de 
450 cps, não existem halos alargados  devido a total transformação do material cristalino para 
o amorfo nesta região de maior intensidade. O catalisador TiO2/quitosana calcinado (95,0 
m².g-1) apresentou praticamente o dobro da área BET do TiO2 P-25 que é de 52,0 m²g-1 . As-
sim, podemos esperar que com o aumento da área superfi cial dos catalisadores ocorra uma 
melhor distribuição dos sítios ativos na superfície do catalisador proporcionando uma maior 
dispersão e um maior número de sítios ativos catalíticos. (PROBIC/UNIT).

Palavras-chave: Fotocatalisadores, dióxido de tiânio e btx.
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APLICAÇÃO DE UM CONCENTRADOR 
SOLAR DE FOCO FIXO. 

Erick A, Dib (UNIT, erickdib@gmail.com), Pedro H. Campello Santos (ITI/FAPITEC-UNIT, 
pedro_campello@hotmail.com), Milena Chagas Lisboa (Curso de Eng. Ambiental – UNIT, 
milena.chagaslisboa@hotmail.com), Juliana de Brito Conceição (Eng. Ambiental – UNIT, 
julay.brito@hotmail.com), Luciete P. Souza (ITP/UNIT, luciente_paixao@hotmail.com) e Tia-
go Santos da Silva (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e LCEM/ITP/UNIT, tgs_1985@
hotmail.com), Renan Tavares Figueiredo (LCEM e UNIT, Renan_fi geiredo@yahoo.com.br)

Nesse trabalho desenvolvido no ITP/UNIT, iremos ampliar a utilização de energia solar. 
Esse tipo de tecnologia vem de uma fonte gratuita que sempre tivemos a nossa disposição, 
o Sol. O concentrador mantém o foco fi xo conforme o movimento do sol em relação à terra. 
Ele se movimenta em torno de um eixo paralelo com o eixo polar do planeta terra. A aplica-
ção desse sistema poderá ser utilizada em um forno construído para esse tipo de energia. 
Realizaremos testes para a obtenção de dados para que possamos comprovar a efi ciência 
desta tecnologia. O concentrador foi projetado em CAD (Computer-Aided Desiggn), seguin-
do um roteiro fornecido pela organização Solare Bruecke, seguindo das etapas de compra 
de materiais e construção do concentrador. Depois de construído o concentrador, foi inicia-
da a construção do forno, com suas paredes internas e externas de chapas de aço com lã 
de vidro formando um sanduíche para que haja menor troca de calor. Para monitoramento 
dos sensores será utilizado o sistema AQX de aquisição de dados. A colocação dos sen-
sores será baseada em BHI RUD e TANDALE (2006), onde utiliza termopares do tipo K 
nas paredes internas e externas do forno. Será usado também anemômetro, piranômetro, 
barômetro, hidrômetro e um pirômetro de radiação. O concentrador solar de foco fi xo cons-
truído e instalado no bloco E, tem passado por ajustes para um melhor desenvolvimento. O 
forno também já encontrar-se construído e com ele estar incluso treze termopares que irão 
divulgar a temperatura alcançada do forno através de um AQX. O sistema de engrenagens 
com pêndulo acoplado permite que o concentrador siga o sol durante o dia sem necessitar 
de nenhuma fonte de energia. O pêndulo está sendo reparado para melhoramento de seu 
desempenho. Foi fi nalizada a montagem e instalação do protótipo.  Em seguida, os primei-
ros ajustes foram iniciados com previsão de término em setembro. Após o fi m de todos os 
ajustes no concentrador daremos início à fase de testes.

Palavras chaves: Concentrador foco fi xo, energia solar, aquecimento de fornos.
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DESENVOLVIMENTO DE 
FOTOELETROCATALISADORES PARA 

TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS. 

Lucas Santos da Costa (curso de Engenharia Ambiental – UNIT, LMTE/ITP/UNIT, fi lecosta@
hotmail.com), fi lecosta@hotmail.com), Marilia Moura de Salles Pupo (curso de Engenharia 
Ambiental – UNIT, marilia_pupo@hotmail.com), Giancarlo Richard Salazar Banda (LMTE/
ITP, UNIT, gianrsb@gmail.com).

 O desenvolvimento de tecnologias limpas e efi cientes capazes de minimizar o 
volume e a toxicidade dos efl uentes industriais tem despertado o interesse de governos, 
indústrias e pesquisadores devido à crescente conscientização quanto aos cuidados com 
o meio-ambiente e à rigidez das leis ambientais. Dentre as novas alternativas que surgem, 
estudos com fotocatálise heterogênea utilizando o semicondutor dióxido de titânio (TiO2) 
como catalisador têm recebido grande atenção. Isto se deve ao fato de o TiO2 ser um mate-
rial atóxico, quimicamente inerte, com alta reatividade fotoquímica e de baixo custo. Sendo 
assim, utiliza-se o TiO2 nos mais diversos processos de degradação por conta de suas 
propriedades particulares. Estes processos de degradação de substrato podem ter sua efi -
ciência aumentada consideravelmente quando se soma etapas de fotocatálise com etapas 
eletroquímicas. O presente trabalho apresenta o estudo do processo de fotoeletrocatálise 
heterogênea utilizando um catalisador comercial, o TiO2 Degussa P-25, radiação solar e 
energia elétrica na degradação de um corante sintético aplicado em indústria têxtil. Para a 
preparação dos catalisadores foi usado o método Pechini modifi cado, que consiste inicial-
mente na formação de quelatos entre os cátions metálicos dissolvidos em solução aquosa 
com ácido cítrico e posteriormente na polimerização através de uma reação de poliesterifi -
cação com etilenoglicol, visando uma distribuição melhor dos cátions (aleatoriedade) a nível 
atômico, na estrutura polimérica. Em seguida, as soluções precursoras de Pechini foram 
misturadas com quantidades apropriadas do catalisador comercial TiO2 para formar uma 
pasta, a qual era posteriormente aplicada na superfícies dos substratos de Ti para a forma-
ção dos eletrodos aplicados na fotoeletrocatálise . Os eletrodos recobertos eram levados a 
uma mufl a para que fosse feito o tratamento térmico para aderência da camada, eliminação 
de todos os orgânicos e formação dos óxidos superfi ciais. Desta forma, foram preparados 
05 tipos eletrodos: Ti/TiO2–TiO2, Ti/TiO2–RuO2, Ti/TiO2–(TiO2)0,50–(RuO2)0,50, Ti/TiO2–
(TiO2)0,25–(RuO2)0,75, Ti/TiO2–(TiO2)0,75–(RuO2)0,25. A estrutura e a composição dos 
eletrodos obtidos são analisadas utilizando as técnicas de microscopia ótica, difratometria 
de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, medidas de energia dispersiva de raios-X e 
usando métodos eletroquímicos como a voltametria cíclica em soluções de cloreto de sódio 
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(0,1 mol L–1) e sulfato de sódio (0,033 mol L–1) como eletrólitos de suporte. A deposição 
dos óxidos nas superfícies dos suportes de Ti mostra-se bastante homogênea formando 
depósitos rugosos que recobrem totalmente as superfícies dos substratos. Estudos eletro-
químicos iniciais mostram que o corante têxtil azul Indanthren C-BC (da Dystar) apresenta 
atividade eletroquímica sobre os ânodos preparados, com sinais voltamétricos na mesma 
escala de potenciais da reação de desprendimento de oxigênio. Estes resultados possibilita-
rão o uso de técnicas eletroquímicas (eletrólises a corrente constante) e fotoeletroquímicas 
(na presença de energia UV) para a degradação de soluções contendo o corante têxtil. 
Estudos adicionais deverão ser realizados visando degradar o corante têxtil na presença e 
na ausência de radiação UV.

Palavras chaves: fotoeletrocatálise, TiO2, tratamento de efl uentes.
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FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO: ALTERNATIVA 
PROMISSORA NO DESENVOLVIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS OU RESÍDUOS 
AGRÍCOLAS/AGRO-INDUSTRIAIS EM BIOPROCESSOS. 

Jardel F. Dantas (Curso Farmácia - UNIT e LEB/ITP/UNIT, jardel_dantas86@hotmail.com), 
Glória M. E. S. Palmeira (Curso Eng. Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, martha.palmeira@
hotmail.com), Maria Alcilene S. Vasconcelos (Curso Engenharia Ambiental – UNIT e LEB/
ITP/UNIT, maria.silene@hotmail.com), Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.
org.br), Cleide Mara F. Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide_mara@itp.org.br), Denise S. Ruzene 
(LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com), Daniel P. Silva (LEB/ITP, 
UNIT e UMINHO/Portugal, silvadp@hotmail.com) 

As enzimas são proteínas que catalisam com grande efi ciência diversas reações. O uso 
crescente desses catalisadores em processos industriais deve-se à alta sensibilidade e es-
pecifi cidade de suas reações químicas, bem como ao avanço das pesquisas em genética, 
somada à tecnologia de processos fermentativos, na área de produção de enzimas. Neste 
contexto, e com o desenvolvimento de processos biotecnológicos, são dois os métodos de 
fermentação geralmente utilizados no cultivo de microrganismos para a produção de enzi-
mas e outros agentes metabólitos - fermentação submersa (FS) e fermentação no estado 
sólido (FES). Na FES, o microrganismo cresce em substratos sólidos ou suportes inertes, 
na ausência (ou quase) de água livre, e na FS os substratos são dissolvidos em meio lí-
quido. Este trabalho procurou verifi car, diante da disponibilidade de produtos ou resíduos 
regionais (nordeste do Brasil), a possibilidade da implementação de pesquisas voltados a 
fermentação em estado sólido como alternativa aos processos mais convencionais. Deste 
modo, após verifi cação da grande disponibilidade de resíduos agrícolas como o coco, dado 
à sua ocorrência em estado espontâneo por toda esta região não somente em Sergipe mas 
também em todo o Nordeste brasileiro, bem como do crescimento no cultivo de girassol no 
Estado de Sergipe, em especial visando sua aplicação na produção de biodiesel e fortale-
cimento da agricultura familiar, o estudo e a avaliação destas matérias-primas na obtenção 
de outras fontes de produto poderia ser uma alternativa bastante promissora aos vínculos 
relacionados ao uso e transformação de recursos naturais do nordeste. Assim, todos esses 
fatores associados indicam um promissor processo de utilização deste tipo de sistema para 
fi ns industriais, em especial aqueles relacionados aos bioprocessos para a fermentação em 
estado sólido. (PROVIC–UNIT)

Palavras chaves: Fermentação em estado sólido, produtos regionais, resíduos agrícolas.
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PRODUÇÃO DE FITOMASSA DA PARTE AÉREA DO 
FEIJÃO-DE-PORCO EM ÁREA CULTIVADA COM 

GINDIROBA EM SERGIPE. 

Tatiana R. Santana (Eng. Florestal – UFS, tativert@gmail.com), Daniel O. Ribeiro (Produção 
Vegetal – UESC,  ornelasrib@hotmail.com), Alex C. Barbosa (Eng. Florestal – UFS, sheepna-
fl oresta@hotmail.com), Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, aninha_alen-
car@ymail.com), Andreza S. Costa (PRODOC/CAPES/UFES, andreza.costa@gmail.com), 
Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

Entre as leguminosas usadas para adubação verde, o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis 
L.) é considerado como uma das mais propícias para o cultivo consorciado por suas carac-
terísticas morfológicas e fi siológicas. Possui alta capacidade de nodulação, crescimento 
rápido e vigoroso e é resistente à maior parte das doenças e pragas que ocorrem no campo. 
O trabalho objetivou avaliar a quantidade de biomassa de parte aérea do feijão de porco, 
quando todas as plantas estavam frutifi cando, em área com e sem adubação mineral. O 
experimento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, Sergipe, sobre Neossolo Quartzarênico, em área cultivada com gindiro-
ba (Fevillea trilobata L.). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com dois tra-
tamentos e cinco repetições. As parcelas de feijão-de-porco, de tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram 
implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. Os tratamentos foram com e sem adubação 
(CA e SA). O plantio foi realizado manualmente, em nove linhas longitudinais às espaldeiras 
de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção 
de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. A adubação química 
foi realizada a lanço, à base de N-P-K (0-120-60), calculada em função da análise do solo, 
utilizando superfosfato simples e cloreto de potássio, aos 30 dias após o plantio. As amostras 
da parte aérea das plantas foram coletadas quando todas as plantas estavam em fase de 
frutifi cação e foram submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa de matéria seca. 
Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos com e sem adubação química. A produção 
de biomassa de parte aérea de feijão-de-porco do tratamento CA (6,98 t/ha) foi mais que o 
dobro da produção do tratamento SA (3,08 t/ha). A adubação mineral teve um efeito positivo 
sobre a produção de biomassa da parte aérea do feijão-de-porco. Em área agrícola, quanto 
maior a produção de biomassa de adubo verde para incorporação no solo melhor para a cul-
tura principal. Será importante a condução de outros experimentos, testando outras variáveis 
agrícolas, nas condições edafoclimáricas locais, para verifi car a infl uência na produção de 
fi tomassa do feijão-de-porco. (Embrapa Tabuleiros Costeiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Canavalia ensiformes L., Fevillea trilobata L., Nhandiroba.
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GERMINAÇÃO DE CAUPI XIQUEXIQUE EM SUCESSÃO 
AO FEIJÃO-DE-PORCO EM ÁREA CULTIVADA COM 

GINDIROBA EM SERGIPE. 

Daniel O. Ribeiro (Produção Vegetal – UESC, ornelasrib@hotmail.com), Ana Cláudia A. 
S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, aninha_alencar@ymail.com), Sheyla A. Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com), Evandro A. Tupinambá (Embrapa Tabuleiros Cos-
teiros, eatupi@yahoo.com.br), Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.com.br), 
Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

O cultivo do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), também conhecido como feijão-
macassar e feijão-de-corda, é uma atividade de grande importância para o desenvolvimento 
agrícola da Região Nordeste, tanto no aspecto econômico como no nutricional. O caupi 
BRS Xiquexique foi lançado como resultado do trabalho de melhoristas e se destaca por 
possuir maiores teores de ferro e zinco, que ajudam a combater a anemia e conferem maior 
resistência ao organismo humano. Possui vagens amarelo-avermelhadas, quando secas, e 
grãos brancos e arredondados. O feijão-de-porco (Canavalia ensiformes L.), utilizado como 
adubo verde, é geralmente cortado e incorporado ao solo no período da fl oração, deixando 
resíduos que podem infl uenciar positivamente em vários aspectos da cultura seguinte. O 
presente trabalho objetivou avaliar a germinação do feijão-caupi cv. BRS Xiquexique se-
meado em um Neossolo Quartzarênico, Baixada Litorânea de Sergipe, em sucessão ao 
Feijão-de-Porco, cortado quando 50% das plantas estavam em fase de fl oração. O experi-
mento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabu-
leiros Costeiros, em uma área cultivada com gindiroba (Fevillea trilobata L.). Utilizou-se o 
delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições, além 
de duas testemunhas (sem leguminosas), com e sem adubação. Os tratamentos das par-
celas com leguminosa foram: feijão-de-porco com adubação e com inoculante (CACI), sem 
adubação e com inoculante (SACI), com adubação e sem inoculante (CASI), sem adubação 
e sem inoculante (SASI). As testemunhas (sem a leguminosa) foram SLCA e SLSA. A seme-
adura foi realizada manualmente, da mesma forma que o plantio anterior de feijão-de-porco, 
em nove linhas longitudinais às espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, no 
espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 
120.000 plantas por hectare. A adubação química da cultura do feijão-de-porco foi realizada 
a lanço, à base de N-P-K (0-120-60), calculada em função da análise do solo, utilizando 
superfosfato simples e cloreto de potássio, aos 30 dias após o plantio. Houve diferença sig-
nifi cativa entre os tratamentos. A percentagem de germinação do Xiquexique foi maior para 
o tratamento CACI (54,15%), seguido pelos tratamentos CASI (50,25%), SLCA (48,40%), 
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SLSA (35,40%), SACI (34,65%) e SASI (29,70%). Apesar da percentagem de germinação 
ter sido baixa, esses resultados preliminares mostam que a germinação do caupi Xiquexi-
que teve melhor efeito da adubação mineral do que da presença do feijão-de-porco, com 
ou sem inoculação, como cultura precedente à semeadura do caupi. Novos experimentos 
são necessários para testar outras variáveis agronômicas, visando aprofundar os estudos 
e o entendimento das relações entre leguminosas, adubos químicos e práticas de rotação 
de culturas nas condições edafoclimáticas de baixada litorânea. (Embrapa Tabuleiros Cos-
teiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Adubo verde, Feijão-de-Corda, Rotação de Cultura.
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EFEITO DA COBERTURA MORTA E DO CONSÓRCIO 
COM CROTALÁRIA NA INCIDÊNCIA DE PLANTAS 

ESPONTÂNEAS EM ÁREA DE GINDIROBA. 

Daniel O. Ribeiro (Produção Vegetal – UESC,  ornelasrib@hotmail.com), Alex C. Barbosa 
(Eng. Florestal – UFS, sheepnafl oresta@hotmail.com), Tatiana R. Santana (Eng. Florestal 
– UFS, tativert@gmail.com), Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, aninha_
alencar@ymail.com), Andreza S. Costa (PRODOC/CAPES/UFES, andreza.costa@gmail.
com), Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

A crotalária (Crotalaria spectabilis Roth) é uma planta muito utilizada como adubo verde, 
pode fi xar nitrogênio atmosférico, assim como outras leguminosas, em simbiose com bac-
térias nitrifi cadoras, e pode ser utilizada como minimizadora da competição por plantas 
espontâneas que surgem em áreas agrícolas. A gindiroba (Fevillea trilobata L., Curcubita-
ceae) é uma planta trepadeira, nativa da Mata Atlântica, com sementes ricas em óleo, está 
sendo cultivada em área agrícola para estudo do seu potencial para produção de biodiesel. 
Este trabalho objetivou avaliar a quantidade de biomassa de parte aérea de mato nascido 
em uma área cultivada com gindiroba, consorciada com crotalária, em ambiente de Baixada 
Litorânea de Sergipe. O experimento foi desenvolvido no Campo Experimental de Itapo-
ranga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, em solo classifi cado como Neossolo 
Quartzarênico, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos 
(fatorial 2 x 2) e cinco repetições. Os tratamentos foram gerados pela combinação da pre-
sença ou ausência de crotalária com a presença ou ausência de cobertura morta: CRCC 
(crotalária com cobertura); CRSC (crotalária sem cobertura); SLCC (área sem leguminosa 
e com cobertura) e SLSC (área sem leguminosa e sem cobertura). O material utilizado para 
cobertura morta foi oriundo de roçagens de mato em áreas adjacentes e transportado para 
as parcelas experimentais. Amostras de parte aérea de mato foram coletadas na diversas 
parcelas, secas em estufa à 60°C e pesadas para obtenção da massa de matéria seca, 
que foi utilizada como indicadora da incidência de plantas espontâneas na área agrícola 
de gindiroba. Houve efeito signifi cativo entre os tratamentos, com uma maior incidência de 
plantas espontâneas no tratamento SLSC (1836,6 kg/ha), seguido pelos tratamentos CRSC 
(1016,4 kg/ha), CRCC (53,1 kg/ha) e SLCC (19,3 kg/ha), confi rmando efeito inibidor da 
cobertura morta sobre a infestação de plantas espontâneas na área de cutivo de gindiroba. 
Neste experimento preliminar, a cobertura morta teve um efeito mais importante na redução 
da incidência de plantas competidoras do que o consórcio com a crotalária. (Embrapa Tabu-
leiros Costeiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Adubo Verde, Crotalaria spectabilis L., Fevillea trilobata L.
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CARE- RECICLAGEM CIDADÃ. 

Mariana Foz de Gregório (Graduanda em Ciências Biológicas - UFS, agathafoz@
hotmail.com) Aline C. de Freitas (Graduada em Ciências Biológicas – UNIT, 
alinecorrea_1@hotmail.com) Daniela Droppa (Graduada em Ciências Biológicas – 
UNIT, dani_droppa@hotmail.com) Rodrigo Belfort Gomes (Graduado em Ciências 
Biológicas – UNIT, belfort_rodrigo@hotmail.com). 

A questão ambiental da má disposição do lixo é preocupante, visto que além da poluição o 
lixo representa também um desperdício de recursos naturais e energéticos. No Brasil, na 
maioria dos municípios, os resíduos são depositados a céu aberto, com pouco ou nenhum 
tipo de tratamento, gerando um líquido contaminante – o chorume – que penetra no solo, 
contaminando as águas subterrâneas e os rios. Uma das medidas tomadas na sociedade é 
a criação de cooperativas como é o caso da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reci-
clagem de Aracaju (CARE). O objetivo do trabalho foi fazer uma análise da situação social 
dos catadores e de suas famílias, bem como a situação ambiental da região, a partir de uma 
comparação entre o antes e o depois da implantação do programa. O método utilizado para 
a realização de tal trabalho foi o de pesquisa exploratória e observação direta, onde foi traça-
do um perfi l dos associados da CARE através de questionários.  A reciclagem do lixo, além 
de gerar renda e ocupação para milhares de pessoas, como é caso dos ex-catadores que 
fazem parte da CARE, ajuda na preservação da natureza e no equilíbrio do meio ambiente. 
Do ponto de vista social o projeto vem cumprindo seu papel notavelmente, de maneira que 
o resgate à sociedade é vantagem citada de forma unânime nos questionários direcionados 
aos associados da Cooperativa. As pessoas que antes exerciam atividades sem qualquer 
proteção, expostos a todo tipo de contaminação e de vetores de doenças se sem nenhuma 
dignidade, encontram-se atualmente trabalhando de forma segura, com expediente e renda 
fi xos e sem precisar expor seus fi lhos a uma situação tão degradante.

Palavras-chave: Reciclagem, lixo, catadores.
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ECOLOGIA E EVOLUÇÃO: ANÁLISE DO CONTEÚDO EM 
LIVROS DIDÁTICOS DO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO. 

Aline C. de Freitas (Graduada em Ciências Biológicas – UNIT, alinecorrea_1@hotmail.
com). Rodrigo Belfort Gomes (Graduado em Ciências Biológicas – UNIT,belfort_rodri-
go@hotmail.com). Daniela Droppa (Graduada em Ciências Biológicas – UNIT, dani_
droppa@hotmail.com). Mariana Foz de Gregório (Graduanda em Ciências Biológicas 
- UFS, agathafoz@hotmail.com)

O livro didático constitui o elemento norteador nos colégios, embora existam diversas fon-
tes de informação, ele ainda é o principal meio de obtenção de conteúdos e oferece um 
embasamento científi co aos alunos, estimulando a problematização e os questionamentos. 
Sendo fundamental no processo de formação discente.
De uma maneira geral, o livro didático é um poderoso estabilizador do ensino teórico, pois 
auxilia o docente na administração dos conteúdos. Sendo pedra fundamental no trabalho de 
ensino-aprendizagem. O objetivo desse trabalho foi analisar os livros didáticos do terceiro 
ano do ensino médio aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (Lei 
91.542 de 1985), com o intuito de avaliar os conteúdos de Ecologia e Evolução, visando 
perceber a existência e o tipo de abordagem dos conteúdos, bem como a maneira e profun-
didade como estes são abordados. O total de quatro livros foi analisado, através de leitura 
rigorosa dos textos e observação meticulosa de ilustrações, gráfi cos e tabelas, verifi can-
do a presença e ausência de conteúdos relevantes.  De forma geral os livros analisados 
apresentaram conteúdos corretamente articulados, entretanto, alguns assuntos importantes 
precisam ser incluídos. O que fi ca evidente é a necessidade do professor de complementar 
o assunto com outras fontes de pesquisa, já que a Biologia é uma ciência que se renova a 
cada dia e sem o devido entendimento parece vaga e complexa. 

Palavras- chave: Biologia, ensino, livro didático.
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE 
EMULSÕES DE PETRÓLEO EM 
SISTEMAS PRESSURIZADOS.

 Wellington Barreto da Rocha Filho (Universidade Tiradentes / LTTL-ITP, wellingtonbarreto@
gmail.com), Carlindo Ferreira Soares (Universidade Tiradentes / LTTL-ITP, thiagocarlindo@
gmail.com), Montserrat Fortuny Heredia (MEP-UNIT / LSCD-ITP, fhmontse@yahoo.es), 
Claudio Dariva (MEP-UNIT / LTTL-ITP, claudio_dariva@itp.org.br).

A estabilidade de emulsões de água em petróleos tem se confi gurado como um dos maio-
res problemas na indústria de petróleos. Os requisitos de qualidade são desafi ados pelo 
aumento de produção de petróleos cada vez mais pesados e pelos custos de produção. 
Vários estudos têm sido desenvolvidos no sentido do aprofundamento e do entendimento 
dos mecanismos de estabilização e desestabilização das emulsões de petróleo e água. O 
presente trabalho teve como objetivo estudar e avaliar a infl uência de características iniciais 
das emulsões como distribuição do tamanho de gotas e teor de água na emulsão, assim 
como a infl uência de variáveis de processamento como temperatura, pressão e agitação 
sobre a estabilidade de emulsões de típicos petróleos pesados nacionais. Um estudo a res-
peito da presença de dióxido de carbono no sistema foi também realizado com o intuito de 
identifi car a infl uência da presença de gás na quebra da emulsão. Os resultados indicaram 
que a distribuição de tamanho de gotas de água na emulsão é a variável mais signifi cativa 
dentre as variáveis e faixas experimentais investigadas. Os resultados obtidos no presente 
trabalho indicam também que a presença de dióxido de carbono não propiciou uma altera-
ção pronunciada na efi ciência da quebra das emulsões dos petróleos estudados
.
Palavras-chave: Petróleo; Efi ciência de separação; Pressão; Emulsão água/óleo.
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ÓLEOS DE NEEM (AZADIRACHTA INDICA A. JUSS) E 
CITRONELA (CYMBOPOGON WINTERIANUS JOWITT) 

COMO REPELENTES NATURAIS EM BOOPHILUS 
MICROPLUS (CANESTRINI, 1887). 

André Lucas de O. Moreira (Universidade Tiradentes, Ciências Biológicas, andrémoreira_
design@yahoo.com.br); Elenaldo Dias da Graça (Universidade Tiradentes, Curso: Ciências 
Biológicas, elenaldo.dias@yahoo.com.br); Marcelo Brito de Melo Co-autor (Universidade Ti-
radentes, Curso: Ciências Biológicas, mbmelo@oi.com.br); Marco Tullio Brasileiro Co-autor 
(Faculdade Pio Décimo, Curso: Medicina Veterinária, tulliobr@ig.com.br).

O carrapato Boophilus microplus (Canestrini, 1887) é um ectoparasito que infesta preferen-
cialmente os bovinos, causando prejuízos na faixa de um bilhão de dólares, tendo em vista 
que são transmissores da Tristeza Parasitária Bovina (TPB), danifi cam o couro e diminuem 
a produção de carne e leite. O objetivo nesta pesquisa foi de comparar a efi ciência do óleo 
de neem Azadirachta indica e o óleo de Citronela Cymbopogon winterianus sobre o Boo-
philus microplus como acaricida natural. Foram utilizadas fêmeas ingurgitadas do carrapato 
dos bovinos que foram inoculados com os produtos através de um banho de imersão duran-
te 10 minutos, e em seguida mantidos em placas de Petri forradas com um disco de papel 
de fi ltro e deixados em condições de ambiente à temperatura de aproximadamente 30o C. 
O delineamento utilizado foi em blocos inteiramente casualizados com cinco tratamentos 
e cinco repetições, contendo cada uma delas cinco carrapatos. Os tratamentos foram: 1) 
solução de Neem 50%; 2) solução de Citronela 50%; 3) solução de Neem 15%; 4) solução 
de Citronela 15% e 5) testemunha com água estéril. Durante 14 dias pôde-se avaliar o re-
sultado do experimento observando quando ocorreu a postura de ovos. O óleo de citronela 
a 50% teve resultado bastante satisfatório quanto à repelência de B. microplus. Todas as 
fêmeas do tratamento morreram antes de ovopositarem, este fato demonstra a efi ciência da 
citronela de java no tratamento. A citronela a 15% mostrou que apenas duas fêmeas sobre-
viveram para fazer a ovipostura. A efi cácia deste óleo também sugere em ser avaliada em 
teste de campo, pois ocorreu provavelmente pela capacidade em interferir na ovoposição e 
fecundação das fêmeas ingurgitadas.

Palavras-chave: Azadirachta indica, Boophilus microplus, Cymbopogon winterianus, óleos 
naturais.
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PRODUÇÃO NÃO CATALÍTICA DE BIODIESEL 
UTILIZANDO ÓLEOS DE FRITURA USADOS EM MEIO 

SUPERCRÍTICO CONTÍNUO. 

Sergio Mesquita de Avila Neto (UNIT, sergiomesquita86@gmail.com), Wilson Linhares dos 
Santos (DEQ/UEM, wilson.linhares@yahoo.com.br), Silvia Maria da Silva Egues (MEP/
UNIT – LTTL/ITP, egues@ibest.com.br), Claudio Dariva (claudio_dariva@itp.org.br).

A utilização do biodiesel tem apresentado um potencial promissor no mundo inteiro. Em 
primeiro lugar, pela sua enorme contribuição ao meio ambiente, com a redução qualitativa e 
quantitativa dos níveis de poluição ambiental, e, em segundo lugar, como fonte estratégica 
de energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo. Neste 
contexto, surge o óleo de fritura usado (OFU), como mais uma matéria-prima que pode ser 
transformada em biodiesel de alta qualidade, e que em geral é desperdiçado e despejado 
no meio ambiente de forma incorreta. Este trabalho apresenta um processo de produção de 
biodiesel, onde uma corrente contínua de mistura óleo:álcool na razão molar 1:40 alimenta 
um reator tubular de 30 mL, submetido a alta temperatura e pressão atingindo assim condi-
ções supercríticas no sistema. A alimentação do reator foi realizada através de uma bomba 
de deslocamento positivo em diversos fl uxos, resultando em diferentes tempos de residên-
cia. Os óleos de fritura usados foram o de dendê, utilizado na fritura de acarajé, e óleos 
de soja A e B, utilizados na fritura de batatas e pastéis respectivamente. Foram realizadas 
análises pelo método de titulação potenciométrica empregando o reagente de Karl Fischer 
para a determinação dos teores de água e acidez livre de cada óleo de fritura usado. Os 
óleos mostraram-se com baixos teores de água (inferiores a 0,5%), sendo possível a sua 
utilização na produção de biodiesel tanto pelo método convencional como pelo supercrítico. 
O óleo de dendê apresentou uma alta acidez (20,094 mg KOH/g) enquanto os óleos de soja 
A e B continham baixo teor de ácidos graxos livres (0,9838 e 0,6927 mg KOH/g, respectiva-
mente). O óleo de dendê foi usado em experimentos com metanol e etanol, em temperaturas 
de 300, 325 e 350 °C, variando os tempos de residência em 10, 15 e 30 minutos. Os testes 
mostraram conversões em ésteres metílicos de 99 % e em ésteres etílicos de 80 % a 350 °C 
e 30 min de tempo de residência. Os experimentos com os óleos de soja foram realizados 
com etanol nas temperaturas de 350 °C com fl uxos de 15 e 30 minutos. Foram alcançadas 
conversões em ésteres de 55 % para o óleo de soja A e de 69 % para o óleo B.

Palavras-chave: Biodiesel; óleo de fritura usado; não catalítico; supercrítico.
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USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA GESTÃO DE 
CAMPOS EXPERIMENTAIS: UM ESTUDO DE CASO. 

Rivaldo R. Santos Filho (Informática e Aplicações Web – UNIT, rivaldo@cpatc.embrapa.
br), Alessandra C. Moraes (Embrapa Tabuleiros Costeiros, alessandra@cpatc.embrapa.br), 
Lion G. Schuster (Embrapa Tabuleiros Costeiros, lion@cpatc.embrapa.br), Marcos A. S. Sil-
va (Embrapa Tabuleiros Costeiros, aurelio@cpatc.embrapa.br), Luis C. Nogueira (Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, nogueira@cpatc.embrapa.br).

Áreas de experimentos são, geralmente, de pequeno tamanho e ocorrem em grande nú-
mero dentro das estações e campos experimentais, o que pode resultar em difi culdades 
de administração em instituições de pesquisa. Além disso, os experimentos têm duração e 
fi nalidades bastante distintas, visto que são testadas diferentes culturas em diferentes de 
sistemas de cultivo. Atualmente, há disponibilidade de diversas geotecnologias que podem 
ser usadas para a obtenção de bancos de dados georreferenciados e mapas de ocupação 
do terreno, que servirão de subsídios para planejamento de uso mais efi ciente do espaço 
destinado à pesquisa. Este trabalho objetivou realizar um estudo de caso sobre a aplicação 
de recursos de geotecnologias no Campo Experimental Jorge do Prado Sobral (CEJPS), 
localizado em Nossa Senhora das Dores, Sergipe, visando identifi car as informações que 
devem ser coletadas e processadas, além de testar a sua aplicabilidade como instrumento 
útil à gestão de pesquisa, através de banco de dados georreferenciados, para disponibili-
zação em Intranet. O processamento dos dados foi realizado no Laboratório de Geotecno-
logias (LabGEO) da Embrapa Tabuleiros Costeiros. A preparação e a manipulação da base 
de dados geográfi cos foi feita através da utilização dos programas AutoCad, TrackMaker e 
ArqGIS. Com o programa SIG, foi gerada a análise exploratória dos dados geoespaciais. 
Para o desenvolvimento da aplicação WebGIS, foi utilizado o programa MapServer, com a 
linguagem de programação PHP. O estudo revelou que o CEJPS apresenta uma praticidade 
operacional benéfi ca aos trabalhos de pesquisa. Os dados coletados no campo e geopro-
cessados permitirão aos pesquisadores obterem informações agrícolas que darão suporte ao 
desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, proporcionando, sobretudo, um aumento da efi -
ciência de uso da área ocupada. A disponibilização, em rede local de computadores, dos pro-
dutos geotecnológicos resultantes deste estudo servirão de ferramenta “online” para auxiliar 
a gestores e pesquisadores na administração e na execução de pesquisa. As geotecnologias 
aplicadas ao CEJPS podem ser aplicadas a outras áreas experimentais de Instituições de 
Pesquisa e de Ensino. A execução do estudo de caso demonstrou o potencial de obter ganhos 
operacionais e gerenciais na administração do campo usando recursos das geotecnologias, 
com contribuição importante na gestão de pesquisa. (Embrapa Tabuleiros Costeiros).

Palavras-chave: Banco de Dados Georreferenciados, Sistema de Informações Geográfi cas,  
Sistema de Posicionamento Global.
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INFLUÊNCIA DA IRRIGAÇÃO NA INCIDÊNCIA DE 
DOENÇAS EM HORTALIÇAS CULTIVADAS NA 

REGIÃO DE ITABAIANA, SERGIPE. 

Paula M. S. Passos (Eng. Agronômica – UFS, pmspassos@yahoo.com.br), Anderson N. 
Vasco (Eng. Agronômica – UFS, anderovasco@yahoo.com.br), Gláucia B. Gonçalves (DEA/
UFS,  gbg@ufs.br), João B. Mesquita, basilio@ufs.br), Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, LCNogueira@gmail.com). 

O município de Itabaiana se destaca na atividade agrícola do estado de Sergipe pela pro-
dução de hortaliças. Está situado na região central do Estado, na zona agreste, e conta 
com dois perímetros irrigados (Jacarecica e Poção da Ribeira), abastecendo o mercado 
local e regional com diversos produtos olerícolas. Em olericultura, um dos mais importantes 
fatores limitantes à produção é a ação de fi topatógenos, responsável por grandes perdas. 
Este trabalho objetivou relatar os resultados do levantamento das doenças que ocorrem em 
hortaliças cultivadas nos perímetros irrigados de Itabaiana e suas relações com as práti-
cas de irrigação dos agricultores. Foram selecionadas 24 propriedades representativas das 
condições de manejo cultural de hortaliças irrigadas realizado naquela região produtora. O 
levantamento de fi todoenças foi realizado no período de agosto de 2007 a junho de 2009, 
através de visitas técnicas in situ e coleta de amostras de material vegetal para análise 
laboratorial. Observou-se a predominância do cultivo de hortaliças folhosas como alface 
(Lactuca sativa L.), coentro (Coriandrum sativum L.), couve (Brassica oleraceae var. ace-
phala L.) e salsa (Petroselinum crispum Mill.) e algumas hortaliças de fruto, como quiabo 
(Albemoshus esculentus (L.) Moench) e pimenta de cheiro (Capsicum baccatum L.). Os 
principais problemas detectados foram cercosporiose em alface e quiabo; nematóide das 
galhas em alface, coentro, salsa e quiabo; murcha de fusário em espinafre; antracnose em 
cebolinha e podridões causadas por bactérias em alface e couve. O excesso de irrigação 
foi comprovado através de testes de efi ciência de irrigação realizados pelos colaboradores 
do projeto “Pequeno Produtor, Grande Empreendedor”. O controle adequado das doenças 
de plantas é difi cultado por diversos fatores, incluindo o baixo grau de instrução de alguns 
produtores e a falta assistência técnica adequada. Há excesso de aplicação de água e, 
por isso, maiores gastos com energia elétrica. A infra-estrutura dos sistemas de irrigação 
é precária, o que não permite a utilização de produtos químicos via água de irrigação, de 
forma mais fácil e prática, que poderia contribuir para minorar os problemas fi tossanitários. 
Para a irrigação dos cultivos, há o predomínio dos sistemas de mangueiras perfuradas a 
“laser”, seguidos por aspersão convencional, incluindo adaptações de aspersores utilizados 
em jardins. Todos esses aspectos podem interferir diretamente no desencadeamento de 
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doenças nas plantas, já que o excesso de umidade, aliado a altas temperaturas, favorece o 
desenvolvimento de patógenos. Muitas das doenças diagnosticadas poderiam ser evitadas 
com controle do excesso de irrigação, além de eliminação de plantas doentes e utilização 
de sementes e mudas com melhor qualidade. (Projeto “Pequeno Produtor, Grande Empre-
endedor”, Instituto GBarbosa, Banco DEG).

Palavras-chave: Agricultura irrigada, Olericultura, Fitopatologia.
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QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO VAZA BARRIS À 
MONTANTE E À JUSANTE DA CIDADE DE 

ITAPORANGA D’AJUDA, SERGIPE. 

Anderson N. Vasco (Eng. Agronômica – UFS,  anderovasco@yahoo.com.br), Daniel O. Ribeiro 
(Produção Vegetal – UESC, ornelasrib@hotmail.com), Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências 
Biológicas – UNIT, aninha_alencar@ymail.com), Arisvaldo V. Mello Júnior (DEA/UFS, arisval-
domello@ufs.br), Edson D. Tavares (Embrapa Tabuleiros Costeiros, diogo@cpatc.embrapa.br), 
Luis C.  Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, nogueira@cpatc.embrapa.br).

A preocupação com a qualidade e quantidade dos recursos hídricos vem ganhando cada 
vez mais importância em âmbito global. As tarefas de monitoramento e as ações de conser-
vação dos mananciais hídricos precisam ser intensifi cadas para garantir que as gerações 
futuras disponham de água doce sufi ciente e de boa qualidade para as suas necessidades. 
Este trabalho objetivou avaliar a qualidade da água que entra no estuário do Rio Vaza Barris 
pelo principal fl uxo de contribuição de água doce, através de parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos, durante a estação seca do ano de 2008. A água foi amostrada em dois pon-
tos de coleta, um à montante (Ponto 1) e outro à jusante (Ponto 2) da cidade de Itaporanga 
d’Ajuda, o que permitiu avaliar aspectos da qualidade da água do rio antes e depois de 
passar pelo perímetro urbano. As variáveis analisadas foram pH, turbidez, cloreto, sólidos 
dissolvidos totais, fósforo, nitrogênio, coliformes termotolerantes e os metais alumínio, ferro, 
zinco, cobre, cádmio, manganês, chumbo e cromo. Os resultados foram comparados aos 
padrões brasileiros de qualidade para as águas salobras (Classe 1), conforme a Resolução 
CONAMA n° 357, de 2005, e da Portaria nº 518/04 para potabilidade do Ministério da Saú-
de. Os teores de ferro em ambos os pontos de amostragem à montante (0,36 mg.L-1), e, à 
jusante (1,59 mg.L-1), estiveram acima do limite estabelecido (0,3 mg.L-1), mostrando que 
o valor de jusante ultrapassou o limite em mais de 5 vezes. Para coliformes termotolerantes, 
os valores de 400 NMP/100 mL (montante) e 3400 NMP/100 mL (jusante), ultrapassaram o 
limite de 200 NMP/100 mL para irrigação em 2 e 17 vezes, respectivamente. Considerando 
o limite de 1000 NMP/100 mL para as demais fi nalidades de uso da água do rio, somente 
a água a jusante do perímetro urbano estaria desqualifi cada (3,4 vezes acima do limite). 
Esses resultados indicam a presença de fontes poluentes antes e depois da cidade de Ita-
poranga d’Ajuda, demandando ações mitigatórias urgentes. Vários fatores podem ter contri-
buído para essa baixa qualidade da água, como atividades antrópicas diversas ao longo do 
leito do rio, relacionadas ao lançamento de efl uentes domésticos e agropastoris, retirada de 
areia e depósitos de lixo oriundo da sede do município. (Embrapa Tabuleiros Costeiros).

Palavras-chave: Indicadores Microbiológicos, Monitoramento Ambiental, Parâmetros Físico-
químicos.
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APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL POR  
MÉTODOS ELETROMAGNÉTICOS DE INVESTIGAÇÃO. 

Paulo Eduardo Silva Martins (Mestrando em Ciências do Solo – UNESP, paulo_xx_mar-
tins@hotmail.com), Marilia Moura de Salles Pupo (aluna de Engenharia Ambiental – UNIT, 
marília_pupo@hotmail.com).  

A inovação tecnológica e a constante necessidade de atualizações de dados fazem com 
que seja necessário o desenvolvimento e aprimoramento de dados geofísicos constante-
mente. Quando se trata de uma analise do subsolo a escolha do método apropriado pode 
ser determinante da qualidade dos seus resultados. Cada formação geológica apresenta 
uma característica individual e assim é de fundamental importância a escolha do método 
de analise mais apropriado para cada tipo de solo e resultado esperado.  Este presente 
trabalho tem como objetivo abordar uma visão geral das aplicações dos métodos geofísicos 
na investigação das estruturas da Terra e das aplicações de monitoramento ambiental. Com 
isto além de abordar de forma genérica os métodos mais comuns é possível esclarecer mais 
profundamente os princípios do método eletromagnético baseado nas Equações de Ma-
xwell, bem como apresentar o método eletromagnético indutivo (EM) e suas características 
gerais. A meta principal do trabalho seria apontar os métodos geofísicos mais adequados 
para usos ambientais e neste âmbito o presente estudo trás uma abordagem específi ca 
da aplicação do método eletromagnético indutivo (EM) no monitoramento ambiental, mos-
trando as vantagens e desvantagens do seu uso além de delimitar em quais situações este 
método é o mais indicado. 

Palavras chave: geofísica, método eletromagnético indutivo, meio ambiente.
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BIOMASSA DE Crotalaria spectabilis ROTH UTILIZADA 
COMO ADUBO VERDE EM ÁREA CULTIVADA COM 

GINDIROBA EM SERGIPE. 

Alex Carneiro Barbosa (Eng. Florestal – UFS, sheepnafl oresta@hotmail.com), Daniel O. 
Ribeiro (Produção Vegetal – UESC,  ornelasrib@hotmail.com), Tatiana R.  Santana (Eng. 
Florestal – UFS, tativert@gmail.com), Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, 
aninha_alencar@ymail.com), Andreza S. Costa (PRODOC/CAPES/UFES, andreza.costa@
gmail.com), Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

As plantas da família das leguminosas, como é o caso da Crotalaria spectabilis Roth, são 
muito utilizadas como adubação verde, devido ao potencial que possuem para fi xação bio-
lógica de nitrogênio, em simbiose com bactérias nitrifi cadoras, além do potencial também 
para o controle de plantas espontâneas, através de efeitos alelopáticos e capacidade de 
“abafamento” de plantas concorrentes. A gindiroba (Fevillea trilobata L., Curcubitaceae) 
produz sementes ricas em óleo e está sendo estudada em ambiente agrícola para fi ns 
de produção de biodiesel. O trabalho objetivou avaliar a quantidade de biomassa de parte 
aérea produzida pela Crotalaria spectabilis, consorciada com a gindiroba, em ambiente de 
Baixada Litorânea, em Sergipe. O experimento foi realizado no Campo Experimental de 
Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado, com dois tratamentos e cinco repetições. As parcelas de crotalá-
ria, de tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. O 
plantio foi realizado manualmente, em nove linhas longitudinais às espaldeiras de gindiroba, 
no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. Os tratamentos foram com e sem cobertura morta (CC 
e SC). O material utilizado para cobertura morta foi oriundo de roçagens de mato em áreas 
adjacentes e transportado para as parcelas do tratamento CC. As amostras de parte aérea 
das plantas foram coletadas aos 60 dias após o plantio e submetidas à estufa a 60°C para 
obtenção da massa de matéria seca. Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos 
com e sem cobertura morta. O valor de biomassa de parte aérea de crotalária foi maior para 
o tratamento CC (956 kg/ha), comparado com o tratamento SC (608 kg/ha). A cobertura 
morta teve um efeito positivo sobre a produção de biomassa da parte aérea da crotalária, 
ressaltando a importância de boas práticas de manejo adequado do solo, como cobertura 
com palhada e plantio direto, por exemplo, principalmente em solos pobres como é o caso 
do Neossolo Quartzarênico. (Embrapa Tabuleiros Costeiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Cobertura Morta,  Fevillea trilobata L., Nhandiroba.
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PRODUÇÃO DE FITOMASSA DA PARTE AÉREA DO 
FEIJÃO-DE-PORCO EM ÁREA CULTIVADA COM 

GINDIROBA EM SERGIPE. 

Tatiana R. Santana (Eng. Florestal – UFS, tativert@gmail.com), Daniel O. Ribeiro (Produção 
Vegetal – UESC,  ornelasrib@hotmail.com), Alex C. Barbosa (Eng. Florestal – UFS, sheep-
nafl oresta@hotmail.com), Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, aninha_
alencar@ymail.com), Andreza S. Costa (PRODOC/CAPES/UFES, andreza.costa@gmail.
com), Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

Entre as leguminosas usadas para adubação verde, o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis 
L.) é considerado como uma das mais propícias para o cultivo consorciado por suas carac-
terísticas morfológicas e fi siológicas. Possui alta capacidade de nodulação, crescimento 
rápido e vigoroso e é resistente à maior parte das doenças e pragas que ocorrem no campo. 
O trabalho objetivou avaliar a quantidade de biomassa de parte aérea do feijão de porco, 
quando todas as plantas estavam frutifi cando, em área com e sem adubação mineral. O 
experimento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, Sergipe, sobre Neossolo Quartzarênico, em área cultivada com gin-
diroba (Fevillea trilobata L.). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com 
dois tratamentos e cinco repetições. As parcelas de feijão-de-porco, de tamanho 7,5 m x 
4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. Os tratamentos foram com 
e sem adubação (CA e SA). O plantio foi realizado manualmente, em nove linhas longitudi-
nais às espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 
0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. 
A adubação química foi realizada a lanço, à base de N-P-K (0-120-60), calculada em função 
da análise do solo, utilizando superfosfato simples e cloreto de potássio, aos 30 dias após o 
plantio. As amostras da parte aérea das plantas foram coletadas quando todas as plantas 
estavam em fase de frutifi cação e foram submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa 
de matéria seca. Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos com e sem adubação 
química. A produção de biomassa de parte aérea de feijão-de-porco do tratamento CA (6,98 t/
ha) foi mais que o dobro da produção do tratamento SA (3,08 t/ha). A adubação mineral teve 
um efeito positivo sobre a produção de biomassa da parte aérea do feijão-de-porco. Em área 
agrícola, quanto maior a produção de biomassa de adubo verde para incorporação no solo 
melhor para a cultura principal. Será importante a condução de outros experimentos, testando 
outras variáveis agrícolas, nas condições edafoclimáricas locais, para verifi car a infl uência na 
produção de fi tomassa do feijão-de-porco. (Embrapa Tabuleiros Costeiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Canavalia ensiformes L., Fevillea trilobata L., Nhandiroba.
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AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE CAUPI XIQUEXIQUE 
SEMEADO EM SUCESSÃO À CROTALÁRIA EM ÁREA 

CULTIVADA COM GINDIROBA. 

Ana Cláudia A. S. Santos (Ciências Biológicas – UNIT, aninha_alencar@ymail.com), Da-
niel O. Ribeiro (Produção Vegetal – UESC, ornelasrib@hotmail.com), Sheyla A. Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com), Evandro A. Tupinambá (Embrapa Tabuleiros Cos-
teiros, eatupi@yahoo.com.br), Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.com.br), 
Luis C. Nogueira (Embrapa Tabuleiros Costeiros, LCNogueira@gmail.com).

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) é bastante apreciado na Região Nordeste. É 
também conhecido como feijão-macassar e feijão-de-corda e é considerado como alimento 
básico da população nordestina. A cultivar BRS Xiquexique, resultado de trabalhos de me-
lhoramento genético do feijão-caupi, possui altos teores de ferro e zinco, tornando-se ainda 
mais importante para a população no aspecto nutricional. O presente trabalho objetivou 
avaliar o índice de germinação do feijão-caupi cv. BRS Xiquexique semeado em sucessão à 
Crotalária (Crotalaria spectabilis Roth.), como cultura consorciada com a gindiroba (Fevillea 
trilobata L.), em um Neossolo Quartzarênico, na Baixada Litorânea de Sergipe. O experi-
mento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabulei-
ros Costeiros, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos 
(fatorial 2 x 2) e quatro repetições. Os tratamentos foram: Crotalária com adubação (CRCA) 
e sem adubação (CRSA), área sem a leguminosa e com adubação (SLCA) e área sem a 
leguminosa e sem adubação (SLSA). O plantio do caupi Xiquexique foi realizado manual-
mente, da mesma forma que a cultura consorciada anterior, em nove linhas longitudinais 
às espaldeiras de gindiroba, com 12 sementes/m2, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. A 
adubação química foi realizada a lanço, à base de N-P-K (0-120-60), calculada em função 
da análise do solo, utilizando superfosfato simples e cloreto de potássio, aos 30 dias após 
o plantio da crotalária. Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos. A percentagem 
de germinação do Xiquexique foi maior para o tratamento CRCA (60,67%), seguido pelos 
tratamentos CRSA (58,47%), SLCA (48,40%) e SLSA (35,40%). Apesar dos valores percen-
tuais de germinação terem sido baixos, esses resultados preliminares mostram que houve 
melhor efeito dos resíduos vegetais deixados pelo cultivo de crotalária do que dos resíduos 
da adubação química. São recomendados novos experimentos envolvendo esses e outros 
fatores, visando aperfeiçoar o conhecimento sobre as respostas agronômicas e fi siológicas 
das culturas consorciadas e em rotação nas condições locais de solo e clima. (Embrapa 
Tabuleiros Costeiros e FAPITEC/SE).

Palavras-chave: Adubo verde, Feijão-de-Corda, Rotação de Cultura. 
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UMA PRÁTICA AGRÁRIA RELEVANTE NA  PRODUÇÃO 
DE FARINHA DE MANDIOCA : ANÁLISE REGIONAL NO 

MUNICÍPIO DE LAGARTO-SE. 

José Wellington Rodrigues Bomfi m ( Curso pós-graduação em gestão e educação ambien-
tal– FJAV wellingtomaximus@yahoo.com.br) Daniel Almeida-(departamento de geografi a-
UFS-itabaina – laruzosergipe@gmail)Luciano Esteves de Jesus ( curso    pos-graduação 
pós–graduação--FJAV-luestevesj@yahoo.com.br).

As atividades econômicas ligadas ao setor primário impulsionam o desenvolvimento econô-
mico do Brasil, sendo este um importante produtor e exportador de gêneros agrícolas. No 
Nordeste brasileiro o clima desfavorável ao cultivo de certos produtos é aliado de outros, 
como a mandioca. Para tanto a produção de farinha de mandioca constitui-se não apenas 
na simples fabricação de um gênero alimentício, mas num modo de sobrevivência para 
pequenas famílias do interior nordestino. O presente trabalho pretende demonstrar a im-
portância da produção de farinha de mandioca nos povoados Boa Vista, Brasília e Urubu 
Grande, localizados na porção leste do município de Lagarto, região centro sul do estado 
de Sergipe, onde foram mapeadas vinte e oito casas de farinha. Outro fator importante é a 
forma organizada na qual esta estruturada o benefi ciamento da mandioca para uso alimen-
tício, considerando-se que nem todas as espécies podem ser consumidas pelo homem. 
Vale ressaltar que esta é uma atividade econômica que garante trabalho todo o ano, e 
quando a produção local não atende as necessidades, a mandioca é comprada de outras 
regiões, tais como Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), Centro-Oeste (Goiás) e Nordeste 
(Alagoas, Bahia e Pernambuco), em média são compradas quinhentas toneladas por mês 
para atender as necessidades. Metodologicamente, o primeiro passo na organização deste 
estudo foi o levantamento e fi chamento bibliográfi co de livros, dissertações, periódicos, ar-
tigos, etc.. Foi realizada a pesquisa de campo. Completando-se também com a realização 
de visitas in loco às diversas unidades produtivas familiares, e da realização de entrevistas 
com representantes das Secretarias Municipais de Agricultura. A mandioca apresenta cerca 
de duzentas espécies do gênero MANIHOT, as principais espécies cultivadas na área ana-
lisadas são caravela preta, caravela branca, olho de pombo, unha, jaléia e kiriri, como são 
comumente chamadas pelos produtores. Uma característica botânica da mandioca é sua 
grande facilidade de intercruzamento das espécies, devem ser considerados fatores climá-
ticos na escolha da variedade de mandioca a ser cultivada, bem como, as características 
edafo-climáticas do local do plantio infl uenciam na duração do ciclo da mandioca.(CONSI-
DERAÇÕES FINAIS) Contudo a terra é mais do que um meio de produção, ela represen-
ta o controle do processo de trabalho e sua inscrição no cotidiano familiar. Para tanto ao 
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identifi car a permanência dos valores nas comunidades rurais estudadas podemos afi rmar, 
diante dos resultados obtidos, que, as características específi cas da sociedade rural podem 
ser vistas em várias esferas, e que a utilização do trabalho familiar . Sendo assim é possível 
analisar a importância da mesclagem de culturas, unindo o tradicional com o moderno, para 
que ocorra um desenvolvimento econômico, fi xando o homem no campo.

Palavras-chave: farinha de mandioca; atividade tradicional; geração de emprego.
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O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO E A 
APLICABILIDADE NA SERRA DE ITABAIANA. 

Trabalho bibliográfi co proposto pela disciplina de Práticas Investigativas, ministrada pela 
Prof.ª Mrª. Balbina, no 1º Semestre de 2009. Antônio Odair da Silva Júnior (Cursou Gestão 
Comercial no 1º semestre de 2009), Rodrigo Rezende de Souza (Cursou Gestão Comer-
cial no 1º semestre de 2009), Samuel Carlos Conceição Santos (Curso de Gestão Pública 
- UNIT, samuk_tecno@yahoo.com.br), Vanessa Santana Vasconcelos (Curso de Gestão 
Pública - UNIT, vasconcellosnessa@hotmail.com).

Ao mesmo tempo em que a humanidade vem progredindo e crescendo em vários ramos, o 
meio ambiente é o que mais sofre mudanças. Atualmente, já estamos enfrentando proble-
mas por causa de um modelo de exploração insustentável que predominou no passado. Por 
isso, A sociedade atual tem despertado para uma consciência ecológica sustentável. Ela 
percebeu que se não mudarmos a forma de interação com a natureza certamente teremos 
drásticas conseqüências futuras. O presente trabalho traz como abordagem a aplicabilidade 
do Código Florestal Brasileiro na Serra de Itabaiana, a fi m de verifi car, através de visita, se 
nessa região está sendo respeitada o que determina a lei. O trabalho foi elaborado levando-
se em consideração as discussões atuais acerca do desmatamento e suas conseqüências. 
Esses problemas foram trazidos à tona para que se possa justifi car a necessidade urgente 
de uma reformulação nas atitudes da humanidade quando explora o meio ambiente. Após 
a produção do trabalho teórico, foi feito uma visita nas imediações da Serra de Itabaiana 
com a simples intenção de verifi car se o meio ambiente naquele local está sendo respeitado 
como a lei do Código Florestal ordena. Na visita à Serra, verifi camos que a legislação estava 
sendo respeitada, ao menos aparentemente. Existiam latas recolhedores de lixo e mensa-
gens que alertavam e incentivavam para a preservação em várias partes. O processo de 
desmatamento e outros fatores de destruição da natureza é um problema que vem ganhado 
grande importância na atualidade. O maior problema em se combater o desmatamento é 
quanto ao acesso dos fi scais em áreas que fi cam dentro de matas fechadas. É aí onde o go-
verno encontra maiores difi culdades para aplicar a lei do Código Florestal.  Apesar de que o 
desmatamento ilegal ainda ocorre em várias partes, a humanidade vem progredindo no sen-
tido de combater cada vez mais esse mal, prova disso está na criação de leis que regulam 
a forma como o meio ambiente deve ser explorado. É certo que é preciso um avanço ainda 
maior no combate à aqueles que danifi cam a natureza. É preciso urgentemente elaboração 
de políticas públicas efi cazes para suprimir os fatores prejudiciais do meio ambiente.
Palavras chaves: Desmatamento, meio ambiente, preservação.
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O FLUÍDO DE PERFURAÇÃO NA EXPLORAÇÃO 
OFFSHORE. 

Marilia Moura de Salles Pupo (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT), Paulo Eduardo 
Silva Martins (Mestrado em Ciências do Solo – UNESP), Alexandre Ferreira Santos 
(LEP/ITP e UNIT). 

As contínuas modernizações no campo da exploração do petróleo tem tornado esta ativi-
dade cada vez mais efi ciente e produtiva. Essa efi ciência é constantemente aprimorada 
para suprir o crescente mercado consumidor, que se encontra a cada dia mais dependente 
desta fonte de energia. Todavia, os impactos gerados sobre o meio por esta atividade ainda 
são consideráveis e embora se busque uma constante melhora das formas de exploração 
é importante salientar o como esta atividade afeta e o como pode ser modifi cada para dimi-
nuir seus impactos ambientais. Neste sentido, o presente trabalho busca apontar como os 
diversos tipos de fl uidos de perfuração afeta o meio ambiente marítimo, apontar medidas 
mitigadoras e compensatórias para os impactos gerados pela atividade além de demonstrar 
como a legislação brasileira atua a respeito da emissão deste fl uido em sua costa. Com 
isto, é possível notar o quanto a legislação atual é falha, abordando o gigantesco ambiente 
costeiro brasileiro de forma uniformizada, ignorando os aspectos locais e as característi-
cas regionais das águas marítimas. É também possível levantar questionamentos sobre o 
uso de fl uidos de perfuração a base de óleo e a base de água, abordando as vantagens e 
desvantagens de cada um, possibilitando o questionamento a respeito do ganho ambiental 
versus a produção econômica da atividade. 

Palavras chave: Perfuração marítima, fl uído de perfuração, aspectos legais
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SOFTWARE LIVRE: CONCEITO, 
“BARREIRAS” E AÇÕES. 

Josivan dos Santos Moura. 

Esta comunicação é parte de uma pesquisa realizada no Telecentro Quissamã com os 
assentados(as) do Assentamento Moacir Wanderley, situado no município de Nossa Se-
nhora do Socorro (SE), na ocasião pesquisamos o envolvimento dos assentados(as) com 
o Software Livre. O nosso interesse e motivação pela pesquisa vieram principalmente da 
experiência como adepto e defensor do Software Livre, envolvido com sua prática libertária. 
Esse envolvimento está materializado a partir da nossa inserção em algumas comunidades 
do Software Livre – Debian, Br.Offi ce entre outras. Para decorrer sobre o conceito, bem 
como as ações as barreiras políticas que permeiam esta poderosa ferramenta agregadora 
de “sonhos”, partimos de uma análise crítica das Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TIC) a partir de uma leitura social, cultural e educativa onde elas estão amplamente 
inseridas, nessa perspectiva o Software Livre também se encontra amplamente difundido 
– hoje são inúmeras as “nações” em prol desta ferramenta, as comunidades existentes 
em todo mundo que lutam a favor do Software Livre são fortes exemplos. Na atualidade, 
o Software Livre se apresenta como uma das possíveis soluções tecnológicas para a pro-
dução de conhecimento dedicada às camadas mais populares da sociedade, ademais ele 
também oportuniza a promoção da liberdade de acesso às tecnologias computacionais. 
Nesse emareado de discussão, onde o Software se insere na contextualização das TIC, ob-
servamos que as TIC, de fato, têm possibilitado a criação de novos paradigmas, o que nos 
dá a certeza do quanto elas têm modifi cado o modo da sociedade se comportar no mundo. 
Em particular, o Software Livre oferece iguais alterações no comportamento da sociedade, 
sobretudo quando a problemática se refere à democratização e universalização das TIC - o 
Software Livre por ser uma tecnologia especial, isto é, diferenciada por está suplantada 
numa lógica de combate as assimetrias sociais, de aspectos libertários, pode contribuir com 
o desenvolvimento da sociedade criando uma corrente humana que navega na grande rede 
em prol de ações para o bem-estar coletivo de milhões de pessoas. A partir desse prisma, é 
que esta comunicação se faz oportuna, primeiro face à emergência de haver na academia 
diálogos a respeito dos movimentos sociais e TIC, segundo pela importância de se apresen-
tar os achados de uma pesquisa que fale do conceito e ações, mas também das barreiras 
políticas que se desemboca sobre a tecnologia emancipatória do Software Livre. A pesquisa 
foi metodologicamente alicerçada pela abordagem quati-qualitativo. 
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PRODUÇÃO CONTÍNUA DE BIODIESEL ETÍLICO EM 
MEIO SUPERCRÍTICO EMPREGANDO HIDROTALCITAS 

COMO CATALISADORES HETEROGÊNEOS

(Anderson Alles de Jesus (PEP/UNIT, LTTL/ITP, andalles@hotmail.com), Lucas Tenório 
(UNIT, LTTL/ITP), Elton Franceschi (PEP/UNIT, LTTL/ITP), André Ramos(DEQ/UFS),  Cláu-
dio Dariva (PEP/UNIT, LTTL/ITP).

Nos últimos anos a literatura tem sido bastante vasta em trabalhos relacionados à produ-
ção de biodiesel empregando álcoois supercríticos como reagentes/solventes da reação. As 
elevadas conversões, aliadas à facilidade da purifi cação do biodiesel e a baixa infl uência da 
pureza das matérias primas (alcoóis e óleos), são as principais razões para o sucesso desta 
técnica. Dentro deste contexto, o presente trabalho busca o desenvolvimento de um proces-
so contínuo para produção de biodiesel etílico empregando etanol supercrítico e hidrotalcita 
como catalisador heterogêneo. O acoplamento destas duas tecnologias visa tornar as con-
dições operacionais do processo supercrítico mais brandas pelo emprego de catalisadores 
heterogêneos e, por outro lado, minimizar as limitações dos processos catalíticos hetero-
gêneos pelo emprego de fl uidos supercríticos que sabidamente melhoram as propriedades 
de transporte do meio reacional. Etanol P.A. (Merk) foi utilizado como recebido, ao passo 
que o óleo de soja refi nado (Soya) empregado nos experimentos foi adquirido no mercado 
local. O catalisador à base de hidrotalcita foi preparado por coprecipitação à temperatura 
ambiente, com razão atômica Al/(Al+Mg) igual a 0,33 no Laboratório de Tecnologias Limpas 
da Escola de Química da UFRJ (EQ/UFRJ). Os testes de produção contínua de biodiesel 
foram realizados em uma unidade de bancada composta de um reator tubular tipo PFR 
inserido no interior de uma estufa com recirculação de ar. A mistura álcool:óleo vegetal 
(razão molar 40:1) era continuamente bombeada para o interior do reator através de uma 
bomba de deslocamento positivo (Series III, HPLC). A temperatura era monitorada por dois 
termopares inseridos no início e fi nal do reator. Em geral, cerca de 0,35g de hidrotalcitas 
eram empacotadas em um tubo de aço inox de ¼” de diâmetro externo que era conectado 
no início do reator tubular (30 mL). Os experimentos foram realizados em temperaturas 
entre 200 e 350°C, mantendo fi xa a pressão em torno de 200 bar. Amostras eram retiradas 
em períodos de tempo que variavam de 30 a 60 minutos para a determinação da conversão 
por cromatografi a gasosa. A comparação entre a produção contínua de biodiesel etílico 
com e sem catalisador (entre 200 e 350°C) indicou que a hidrotalcita levou a conversões 
maiores que o processo não catalítico em todas as temperaturas. Os resultados mostram 
que o acoplamento do processo supercrítico com a catálise  heterogênea é uma tecnologia 
promissora para a produção de biodiesel em meio contínuo e que o emprego de hidrotalcitas 
como catalisadores heterogêneos neste processo ainda deve ser otimizado pela análise de 
outras variáveis do processo tais como razão molar etanol/óleo e tipo de álcool.
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Diante da crescente importância das sementes de girassol (Helianthus annuus L.) como 
fonte de óleo e proteína, bem como matéria prima para a produção de biodiesel, existe um 
grande interesse no Brasil em aumentar sua produção. Em razão dos crescentes volumes 
de produção, este material requer uma atenção especial no sentido da adoção de uma téc-
nica de benefi ciamento, como a secagem, que permita assegurar a obtenção de sementes 
com excelente potencial de conservação de suas características físico-químicas e fi siológi-
cas até o seu aproveitamento como matéria-prima, seja para extração de óleo, seja como 
semente para semeadura, para fi ns de renovação das lavouras. A necessidade de utilizar 
fontes alternativas e efi cientes de energia para reduzir o tempo e os custos com o processo 
tem impulsionado pesquisas sobre a secagem via radiação infravermelho. As condições óti-
mas do processo para a preservação das sementes inteiras de girassol foram determinadas 
em um estudo anterior. Entretanto, informações sobre o comportamento de secagem das 
sementes sem o tegumento e seus atributos de qualidade não estão disponíveis na litera-
tura. Logo, este trabalho teve como objetivo analisar a infl uência da remoção do tegumento 
de sementes de girassol da variedade Embrapa 122 sobre o fenômeno de transferência de 
massa durante a secagem infravermelho, bem a regeneração fi siológica das sementes. Os 
experimentos foram conduzidos com monocamadas de sementes e temperaturas da fonte 
de aquecimento infravermelho de 40, 65, 80, 93 e 105ºC, sob as quais os grãos atingiram 
temperaturas de 30, 40, 50, 60 e 70°C, respectivamente. A caracterização das sementes, 
antes e após o processo de secagem, nas diferentes condições empregadas, foi realizada 
via métodos físico-químicos, através da determinação dos teores de umidade, proteínas, 
lipídeos, fi bra bruta, cinzas e carboidratos totais. A qualidade fi siológica foi avaliada por meio 
de testes de germinação A remoção do tegumento das sementes contribuiu para aumentar 
a taxa de secagem e a difusividade de umidade efetiva, provavelmente devido aos altos 
teores de lipídeos e proteínas do endosperma, que levam a uma boa capacidade de absor-
ção e de penetração de energia eletromagnética na região do infravermelho. As sementes 
apresentaram também uma maior velocidade de germinação, quando descascadas, em 
razão da menor resistência oferecida à protusão da radícula. 
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O processo atual mais utilizado para a produção de biodiesel, a transesterifi cação de triglice-
rídeos com catalisadores homogêneos básicos, porém, uma série de inconvenientes acom-
panha este processo, daí a necessidade do desenvolvimento de processos mais efi cazes e 
de menor impacto ambiental. Um processo alternativo baseia-se no uso de irradiação micro-
ondas, estas reações podem ocorrer com catalisadores ácidos e básicos, e os reatores po-
dem ser contínuos ou em batelada. Os líquidos iônicos são uma classe de fl uidos inovadores 
na química, com um grande e ainda pouco explorado potencial em processos de síntese e de 
separação, podendo ser utilizados como catalisadores, então este trabalho tem como objetivo 
principal investigar a reação de transesterifi cação usando reator micro-ondas, empregando 
os líquidos iônicos como catalisadores. Os experimentos serão realizadas em reator micro-
ondas e após o tempo de síntese decorrido, a reação será neutralizada, depois o conteúdo 
do reator é transferido para um funil de separação, após a separação das fases, retira-se a 
fase que arrastará o glicerol, à fase superior, adiciona-se 2 ml de solução saturada de NaCl, 
aguarda-se a decantação e elimina-se a fase inferior. Adiciona-se 50 ml de heptano, agita-se 
e novamente elimina-se a fase inferior, depois será adicionada 5g de sulfato de sódio que vai 
servir como um fi ltro para a fase superior, em seguida no funil com papel de fi ltro. Este fi ltrado 
será levado a uma estufa para evaporar o solvente. Após a injeção, o equipamento fará a 
leitura das informações das retenções das substâncias e a conversão será analisada a partir 
da integração dos picos dos gráfi cos que indicam o percentual de éster na amostra. O reator 
micro-ondas foi modifi cado para visualizar a agitação interna e após a confi rmação de falha 
na agitação, detectamos que existem apenas três pontos dentro do reator promovem a agita-
ção e assim não ocasionava a mistura das fases e é insufi ciente para gerar mistura estável. 
Testes comparativos de estabilidade da emulsão foram realizados em placas de agitação para 
saber qual seria a velocidade mínima para promover a emulsão, só que além da velocidade 
ultrapassar 1000 rpm, a mistura não era estável, então foram realizados testes no Ultra-Turrax 
com melhores resultados. Com os resultados preliminares podemos ver que para a realização 
dos experimentos teremos que criar uma emulsão estável, para que depois seja colocado no 
reator micro-ondas. Testes de reações com aquecimento convencional já foram realizados e 
os resultados não são satisfatórios, mas servirão de comparação com os testes realizados no 
reator micro-ondas. (PROCAPES-UNIT)

Palavras chaves: Transesterifi cação, Micro-ondas, Líquidos Iônicos.
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Vazamento em postos de combustíveis vem merecendo cada vez mais atenção tanto da 
população em geral como dos órgãos estaduais de controle ambiental, a fi m de garantir e 
manter o padrão de qualidade necessária a sua utilização. A contaminação de aqüíferos 
utilizados como fontes de abastecimento de água para o consumo humano é a principal 
preocupação quando ocorre um vazamento de gasolina. Ao entrar em contato com as águas 
subterrâneas a gasolina se dissolverá parcialmente e os hidrocarbonetos monoaromáticos, 
benzeno, tolueno, etilbenzeno e os três xilenos orto, meta e para, conhecidos como com-
postos BTEX’s, serão os primeiros constituintes a atingir o lençol freático. Os Processos Oxi-
dativos Avançados (POAs) se baseiam na geração de espécies altamente oxidantes (OH*) 
que promovem a destruição e/ou degradação de compostos resistentes aos tratamentos 
convencionais.  Dentre os POAs, a fotocatálise heterogênea tem provado ser de interesse 
real como ferramenta efi ciente para degradar contaminantes orgânicos aquáticos e atmos-
féricos. A fotocatálise consiste na mudança da velocidade de reações químicas gerada sob 
a ação da luz, na presença de substâncias (fotocatalisadores) que absorvem um quantum 
de luz. Este trabalho tem como objetivos estudar a degradação fotocatalítica de derivados 
do petróleo (BTEX) em presença do etanol, utilizando TiO2 puro e suportado foto-ativados 
por radiação UV; preparar catalisador TiO2 puro e suportado em escala de laboratório; ca-
racterizar os catalisadores quanto a sua composição,  propriedades texturais e superfi ciais 
e testar catalisadores na mineralização fotocatalítica do BTEX em escala laboratório, bem 
como, observar a infl uência do etanol na reação fotocatalítica. O fotocatalisador TiO2 e os 
suportes Al2O3, ZnO e MgO, com deposito de 5% de TiO2 em cada suporte foram prepara-
dos pelo método de precipitação, usando como solução de fase percussora nitrato do metal 
e como agente precipitante solução de Na2CO3 0,3M para os suportes e (NH4)2CO3 0,5 M 
na precipitação da titânia. O precipitado formado foi lavados com aproximadamente 3 L de 
água deionizada, secos a 110°C e calcinado a 500°C com fl uxo de Ar de 30 mL/min Os ca-
talisadores preparados estão sendo caracterizado pela análise textural por adsorção de N2 
e determinando a área BET. Com a produção de catalisadores TiO2 suportados em Al2O3, 
MgO e ZnO pretende-se obter uma maior dispersão dos sítios ativos e assim uma melhor 
atividade na fotodegradação dos contaminantes BTEX’s em água subterrâneas.
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Nos últimos anos a literatura tem sido bastante vasta em trabalhos relacionados à produ-
ção de biodiesel empregando álcoois supercríticos como reagentes/solventes da reação. As 
elevadas conversões, aliadas à facilidade da purifi cação do biodiesel e a baixa infl uência da 
pureza das matérias primas (alcoóis e óleos), são as principais razões para o sucesso desta 
técnica. Dentro deste contexto, o presente trabalho busca o desenvolvimento de um proces-
so contínuo para produção de biodiesel etílico empregando etanol supercrítico e hidrotalcita 
como catalisador heterogêneo. O acoplamento destas duas tecnologias visa tornar as con-
dições operacionais do processo supercrítico mais brandas pelo emprego de catalisadores 
heterogêneos e, por outro lado, minimizar as limitações dos processos catalíticos hetero-
gêneos pelo emprego de fl uidos supercríticos que sabidamente melhoram as propriedades 
de transporte do meio reacional. Etanol P.A. (Merk) foi utilizado como recebido, ao passo 
que o óleo de soja refi nado (Soya) empregado nos experimentos foi adquirido no mercado 
local. O catalisador à base de hidrotalcita foi preparado por coprecipitação à temperatura 
ambiente, com razão atômica Al/(Al+Mg) igual a 0,33 no Laboratório de Tecnologias Limpas 
da Escola de Química da UFRJ (EQ/UFRJ). Os testes de produção contínua de biodiesel 
foram realizados em uma unidade de bancada composta de um reator tubular tipo PFR in-
serido no interior de uma estufa com recirculação de ar. A mistura álcool:óleo vegetal (razão 
molar 40:1) era continuamente bombeada para o interior do reator através de uma bomba 
de deslocamento positivo (Series III, HPLC). A temperatura era monitorada por dois termo-
pares inseridos no início e fi nal do reator. Em geral, cerca de 0,35g de hidrotalcitas eram 
empacotadas em um tubo de aço inox de ¼” de diâmetro externo que era conectado no 
início do reator tubular (30 mL). Os experimentos foram realizados em temperaturas entre 
200 e 350°C, mantendo fi xa a pressão em torno de 200 bar. Amostras eram retiradas em 
períodos de tempo que variavam de 30 a 60 minutos para a determinação da conversão por 
cromatografi a gasosa. A comparação entre a produção contínua de biodiesel etílico com e 
sem catalisador (entre 200 e 350°C) indicou que a hidrotalcita levou a conversões maiores 
que o processo não catalítico em todas as temperaturas. Os resultados mostram que o aco-
plamento do processo supercrítico com a catálise  heterogênea é uma tecnologia promisso-
ra para a produção de biodiesel em meio contínuo e que o emprego de hidrotalcitas como 
catalisadores heterogêneos neste processo ainda deve ser otimizado pela análise de outras 
variáveis do processo tais como razão molar etanol/óleo e tipo de álcool.
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Diante da crescente importância das sementes de girassol (Helianthus annuus L.) como 
fonte de óleo e proteína, bem como matéria prima para a produção de biodiesel, existe um 
grande interesse no Brasil em aumentar sua produção. Em razão dos crescentes volumes 
de produção, este material requer uma atenção especial no sentido da adoção de uma téc-
nica de benefi ciamento, como a secagem, que permita assegurar a obtenção de sementes 
com excelente potencial de conservação de suas características físico-químicas e fi siológi-
cas até o seu aproveitamento como matéria-prima, seja para extração de óleo, seja como 
semente para semeadura, para fi ns de renovação das lavouras. A necessidade de utilizar 
fontes alternativas e efi cientes de energia para reduzir o tempo e os custos com o processo 
tem impulsionado pesquisas sobre a secagem via radiação infravermelho. As condições óti-
mas do processo para a preservação das sementes inteiras de girassol foram determinadas 
em um estudo anterior. Entretanto, informações sobre o comportamento de secagem das 
sementes sem o tegumento e seus atributos de qualidade não estão disponíveis na litera-
tura. Logo, este trabalho teve como objetivo analisar a infl uência da remoção do tegumento 
de sementes de girassol da variedade Embrapa 122 sobre o fenômeno de transferência de 
massa durante a secagem infravermelho, bem a regeneração fi siológica das sementes. Os 
experimentos foram conduzidos com monocamadas de sementes e temperaturas da fonte 
de aquecimento infravermelho de 40, 65, 80, 93 e 105ºC, sob as quais os grãos atingiram 
temperaturas de 30, 40, 50, 60 e 70°C, respectivamente. A caracterização das sementes, 
antes e após o processo de secagem, nas diferentes condições empregadas, foi realizada 
via métodos físico-químicos, através da determinação dos teores de umidade, proteínas, 
lipídeos, fi bra bruta, cinzas e carboidratos totais. A qualidade fi siológica foi avaliada por meio 
de testes de germinação A remoção do tegumento das sementes contribuiu para aumentar 
a taxa de secagem e a difusividade de umidade efetiva, provavelmente devido aos altos 
teores de lipídeos e proteínas do endosperma, que levam a uma boa capacidade de absor-
ção e de penetração de energia eletromagnética na região do infravermelho. As sementes 
apresentaram também uma maior velocidade de germinação, quando descascadas, em 
razão da menor resistência oferecida à protusão da radícula. 
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O processo atual mais utilizado para a produção de biodiesel, a transesterifi cação de triglice-
rídeos com catalisadores homogêneos básicos, porém, uma série de inconvenientes acom-
panha este processo, daí a necessidade do desenvolvimento de processos mais efi cazes e 
de menor impacto ambiental. Um processo alternativo baseia-se no uso de irradiação micro-
ondas, estas reações podem ocorrer com catalisadores ácidos e básicos, e os reatores po-
dem ser contínuos ou em batelada. Os líquidos iônicos são uma classe de fl uidos inovadores 
na química, com um grande e ainda pouco explorado potencial em processos de síntese e de 
separação, podendo ser utilizados como catalisadores, então este trabalho tem como objetivo 
principal investigar a reação de transesterifi cação usando reator micro-ondas, empregando 
os líquidos iônicos como catalisadores. Os experimentos serão realizadas em reator micro-
ondas e após o tempo de síntese decorrido, a reação será neutralizada, depois o conteúdo 
do reator é transferido para um funil de separação, após a separação das fases, retira-se a 
fase que arrastará o glicerol, à fase superior, adiciona-se 2 ml de solução saturada de NaCl, 
aguarda-se a decantação e elimina-se a fase inferior. Adiciona-se 50 ml de heptano, agita-se 
e novamente elimina-se a fase inferior, depois será adicionada 5g de sulfato de sódio que vai 
servir como um fi ltro para a fase superior, em seguida no funil com papel de fi ltro. Este fi ltrado 
será levado a uma estufa para evaporar o solvente. Após a injeção, o equipamento fará a 
leitura das informações das retenções das substâncias e a conversão será analisada a partir 
da integração dos picos dos gráfi cos que indicam o percentual de éster na amostra. O reator 
micro-ondas foi modifi cado para visualizar a agitação interna e após a confi rmação de falha 
na agitação, detectamos que existem apenas três pontos dentro do reator promovem a agita-
ção e assim não ocasionava a mistura das fases e é insufi ciente para gerar mistura estável. 
Testes comparativos de estabilidade da emulsão foram realizados em placas de agitação para 
saber qual seria a velocidade mínima para promover a emulsão, só que além da velocidade 
ultrapassar 1000 rpm, a mistura não era estável, então foram realizados testes no Ultra-Turrax 
com melhores resultados. Com os resultados preliminares podemos ver que para a realização 
dos experimentos teremos que criar uma emulsão estável, para que depois seja colocado no 
reator micro-ondas. Testes de reações com aquecimento convencional já foram realizados e 
os resultados não são satisfatórios, mas servirão de comparação com os testes realizados no 
reator micro-ondas. (PROCAPES-UNIT)

Palavras chaves: Transesterifi cação, Micro-ondas, Líquidos Iônicos.
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Vazamento em postos de combustíveis vem merecendo cada vez mais atenção tanto da 
população em geral como dos órgãos estaduais de controle ambiental, a fi m de garantir e 
manter o padrão de qualidade necessária a sua utilização. A contaminação de aqüíferos 
utilizados como fontes de abastecimento de água para o consumo humano é a principal 
preocupação quando ocorre um vazamento de gasolina. Ao entrar em contato com as águas 
subterrâneas a gasolina se dissolverá parcialmente e os hidrocarbonetos monoaromáticos, 
benzeno, tolueno, etilbenzeno e os três xilenos orto, meta e para, conhecidos como com-
postos BTEX’s, serão os primeiros constituintes a atingir o lençol freático. Os Processos Oxi-
dativos Avançados (POAs) se baseiam na geração de espécies altamente oxidantes (OH*) 
que promovem a destruição e/ou degradação de compostos resistentes aos tratamentos 
convencionais.  Dentre os POAs, a fotocatálise heterogênea tem provado ser de interesse 
real como ferramenta efi ciente para degradar contaminantes orgânicos aquáticos e atmos-
féricos. A fotocatálise consiste na mudança da velocidade de reações químicas gerada sob 
a ação da luz, na presença de substâncias (fotocatalisadores) que absorvem um quantum 
de luz. Este trabalho tem como objetivos estudar a degradação fotocatalítica de derivados 
do petróleo (BTEX) em presença do etanol, utilizando TiO2 puro e suportado foto-ativados 
por radiação UV; preparar catalisador TiO2 puro e suportado em escala de laboratório; ca-
racterizar os catalisadores quanto a sua composição,  propriedades texturais e superfi ciais 
e testar catalisadores na mineralização fotocatalítica do BTEX em escala laboratório, bem 
como, observar a infl uência do etanol na reação fotocatalítica. O fotocatalisador TiO2 e os 
suportes Al2O3, ZnO e MgO, com deposito de 5% de TiO2 em cada suporte foram prepara-
dos pelo método de precipitação, usando como solução de fase percussora nitrato do metal 
e como agente precipitante solução de Na2CO3 0,3M para os suportes e (NH4)2CO3 0,5 M 
na precipitação da titânia. O precipitado formado foi lavados com aproximadamente 3 L de 
água deionizada, secos a 110°C e calcinado a 500°C com fl uxo de Ar de 30 mL/min Os ca-
talisadores preparados estão sendo caracterizado pela análise textural por adsorção de N2 
e determinando a área BET. Com a produção de catalisadores TiO2 suportados em Al2O3, 
MgO e ZnO pretende-se obter uma maior dispersão dos sítios ativos e assim uma melhor 
atividade na fotodegradação dos contaminantes BTEX’s em água subterrâneas.
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TRANSESTERIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS 
UTILIZANDO CATALISADORES HETEROGÊNEOS EM 

REATOR MICROONDAS. 

Carlos Eduardo Rêgo de Albuquerque (Mestrado Engenharia de Processos/ UNIT e LSCD/
UNIT, eduardo.solrac@yahoo.com.br), Silvia Maria da Silvia Egues (Mestrado Engenharia 
de Processos/ UNIT e LTTL/UNIT, egues@ibest.com.br), Giancarlo Richard Salazar Banda 
(Mestrado Engenharia de Processos/ UNIT e LTTL/UNIT, gianrsb@gmail.com), André Luis 
Dantas Ramos (Departamento de Engenharia Química/UFS, aldramos@uol.com.br).

O uso de combustíveis fósseis tem provocado sérios danos ao meio ambiente. Como o 
intuito de reduzir os impactos ao meio ambiente, tecnologias alternativas têm sido desenvol-
vidas, tais como energia solar, eólica e a biomassa. Brasil possui um grande potencial para 
a produção de combustíveis provenientes da biomassa, devido a sua localização geográfi ca 
e vocação agrícola. A rota reacional mais utilizada para produção de biodiesel é a transeste-
rifi cação de óleos vegetais utilizando catalisadores homogêneos básicos. Rotas alternativas 
vêm sendo estudadas, como o uso de catalisadores heterogêneo e o uso de irradiação de 
micro-ondas visando o incremento das taxas reacionais. O presente trabalho tem como 
objetivo estudar o uso de catalisadores heterogêneos na reação de transesterifi cação uti-
lizando o reator micro-ondas. Os catalisadores preparados serão a zircônia sulfatada (Zr/
SO4), o zinco/alumina (Zn/Al2O3), a titânia sulfatada (Ti/SO4). A preparação ocorrerá de 
acordo com os métodos relatados na literatura e pertinente a cada sistema catalítico. Os ca-
talisadores serão caracterizados por quimissorção para quantifi cação dos sítios ácidos, BET 
para mediadas texturais como área superfi cial e volume e diâmetro de poros, infravermelho 
identifi cação dos compostos presentes na superfície do catalisador e TGA para estabilidade 
térmica. As reações ocorreram num reator microondas Synthos 3000 da Anton-Paar do tipo 
multímodo. O equipamento possui dois magnétrons, gerando radiações a uma freqüência 
de 2,45 GHz, com uma potência máxima de 1400 W. As variáveis que serão investigadas 
para a realização dos testes experimentais são: temperatura, tempo de reação, razão molar 
álcool/óleo, o tipo de álcool (metanol e etanol), a potência aplicada e o efeito da desativação 
dos catalisadores sintetizados. Para medidas da conversão da reação será realizado pelo 
teor de ésteres que será quantifi cado através de um cromatógrafo gasoso.  Foram con-
duzidas reações a 150ºC e 200ºC para uma razão molar álcool:óleo de 20:1, 5% (p/p) de 
catalisador em relação a massa do óleo e um tempo reacional de 30 minutos e 1 hora. Para 
o catalisador TiO/SO4 a temperatura de 200ºC e 1 hora de tempo reacional a conversão 
alcançada foi de 49,8%, enquanto que com a zircônia sulfata as conversão foi de 30%. O 
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catalisador zinco-alumina não apresentou atividade nas condições estudadas. A atividade 
da titânia e da zircônia pode estar associada ao grupo sulfato, já que sua presença aumenta 
a força ácida do catalisador, gerando um incremento em sua atividade. Em relação a inte-
ração do catalisador com as micro-ondas, a titânia apresentou uma maior interação pois 
alcançou a temperatura reacional de 200ºC na metade do tempo quando comparado com a 
zircônia sulfatada. Dos catalisadores estudados o que apresentou uma maior atividade foi a 
titânia sulfatada, a zircônia apresentou uma atividade menor, enquanto que o zinco-alumina 
não apresentou atividade na reação estudada. A titânia apresentou uma maior interação 
com a irradiação de micro-ondas, mostrando o potencial desse catalisador para reações 
em micro-ondas.
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VISCOSIDADE DE PETRÓLEOS PESADOS E 
EMULSÕES. 

(Cesar B. Z. de Oliveira (PEP-UNIT, LSCD/ITP, cesarbundchen@hotmail.com), Mont-
serrat Fortuny (UNIT, LSCD/ITP), Cláudio Dariva (UNIT, LTTL/ITP) Alexandre F. Santos 
(UNIT, LEP/ITP).

Petróleos pesados possuem elevada densidade, hidrocarbonetos fl uidos com elevada vis-
cosidade e com grau API (American Petroleum Institute) abaixo de 20º, compreendendo 
assim grande parte das reservas de petróleo do mundo. Durante a sua produção é comum 
a co-produção de água associada, resultando na formação de emulsões estáveis em con-
dições de mistura e turbulência encontradas no processo de transporte, tal como a válvula 
choke. Geralmente estas emulsões são indesejáveis devido à difi culdade em colocá-las nas 
especifi cações necessárias para o refi no. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos visando 
caracterizar o comportamento reológico das emulsões de petróleo para fi ns de transporte 
e processamento de óleos pesados. Neste trabalho foram estudados a composição e o 
comportamento reológico de petróleos nacionais e a estabilidade das emulsões. Foram 
selecionados três petróleos brasileiros, denotados por A, B e C. Foram realizados testes 
de fl uência para avaliar as viscosidades dos três petróleos em diferentes temperaturas (10-
80ºC). Foram utilizados modelos semi-empíricos encontrados na literatura que relacionam 
a viscosidade relativa em função da temperatura. Em seguida foram sintetizadas emulsões 
dos petróleos com diferentes fases aquosas sob teores de água de 30% a 50%, sob pHs 2, 
6 e 10, e salinidades de 0 e 50 g/l NaCl,  visando simular as distintas condições encontradas 
em campo. As emulsões foram avaliadas quanto a sua viscosidade (testes de fl uência) e 
estabilidade através do monitoramento da distribuição do tamanho de gotas via Difração a 
Laser. Obteve-se redução signifi cativa da viscosidade para todos os petróleos na faixa de 
temperatura em estudo. Os petróleos B e C apresentaram comportamento não-newtoniano 
a baixas temperaturas e Newtoniano a temperaturas mais elevadas. Os modelos semi-
empíricos representaram bem a viscosidade dos petróleos na faixa de temperatura em es-
tudo. E, conforme esperado, as emulsões aumentaram a viscosidade com o incremento do 
teor de água. A composição dos petróleos é determinante para a formação de uma emulsão 
estável, sendo fortemente dependente da concentração de asfaltenos e da viscosidade. 
Verifi cou-se que um fator importante é a composição da fase aquosa (alcalinidade, teor de 
sais, etc), a qual infl uencia diretamente na viscosidade da emulsão e indiretamente na sua 
estabilidade. (Cenpes/Petrobras)
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BIODEGRADAÇÃO DE EFLUENTE TÊXTIL 
CONTENDO PRETO DE DIRESUL. 

Gustavo de Brito Cardoso (Mestrado em Engenharia de Processos - UNIT e LMTE/ITP/
UNIT, gulider@yahoo.com.br), André Macedo Souza (Curso de Engenharia Ambiental – 
UNIT e LMTE/ITP/UNIT, andre.macedo.souza@gmail.com), Álvaro Silva Lima (UNIT e LPA/ 
ITP, alvaro_lima@itp.org.br), Eliane Bezerra Cavalcanti (UNIT e LMTE/ITP, eliane_caval-
canti@itp.org.br).

Os efl uentes industriais têxteis possuem grandes quantidades de corantes, os quais apre-
sentam alta solubilidade em água e baixa biodegradabilidade. Poucos são os registros de 
microrganismos capazes de degradá-los. Neste trabalho foi utilizado o corante Preto de 
Diresul e as 28 linhagens de microrganismos pertencentes ao laboratório de Engenharia de 
Bioprocessos (LEB/ITP/UNIT), isolados em trabalhos anteriores. Os microrganismos foram 
mantidos em àgar nutriente e estocado à 4ºC, repicagens foram feitas a cada 3 meses. O 
processo ocorreu em erlenmeyer de 500mL contendo 200mL de efl uente (com concentra-
ção de corante de 10mg/L) à temperatura de 31ºC, sob agitação de 120 RPM e pH 5,0. 
Cada erlenmeyer foi inoculado com 20% de inóculo de 48h. Foram avaliadas a concentra-
ção da massa seca, remoção de cor, redução de DQO do meio e a produção das enzimas 
lacase, peroxidase e azoredutase. Todos os microrganismos utilizados mostraram-se aptos 
na redução da DQO, destacando-se entre eles o coratex 28 (90,30%). No entanto, somente 
os coratex 3, 15, 18 e 24 mostraram-se aptos a serem utilizados na remoção de cor (5,24; 
11,32; 56,47 e 19,96%). Todos os microrganismos também se mostraram aptos a produção 
das enzimas lacase e peroxidase, dentre eles o microrganismo coratex 28 apresentou uma 
maior taxa de produção da enzima peroxidase (1,130U/mL), o microrganismo coratex 18 
apresentou uma maior taxa de produção da enzima lacase (25,250U/mL), o microrganis-
mo coratex 5 apresentou uma maior taxa de produção da enzima azoredutase (67,390U/
mL), utilizando o vermelho de metila e o microrganismo coratex 20 apresentou uma maior 
taxa de produção da enzima azoredutase (7,850U/mL), utilizando o alaranjado de metila. 
É importante salientar os resultados obtidos com o coratex 15 que se mostraram efi cientes 
na remoção de cor, DQO (11,32 e 89,75%) e na produção das enzimas peroxidase, lacase e 
azoredutase utilizando o vermelho e o alaranjado de metila (1,050; 8,580; 64,130 e 2,160U/
mL). Os microrganismos estudados mostraram-se aptos para serem utilizados no tratamento 
de efl uentes têxteis, conseguindo remoção de cor e DQO, como é o caso dos microrganis-
mos Coratex 18 (56,47%) e o Coratex 28 (90,30%). O microrganismo Coratex 28 também se 
mostrou efi ciente na produção das enzimas peroxidase, lacase e azoredutase (1,13U/mL; 
8,67U/mL; 62,50U/mL (vermelho de metila); 2,49U/mL (alaranjado de metila)), com resultados 
semelhantes aos conseguidos com o Coratex 15 (enzimas peroxidase, lacase e azoredutase 
(1,05U/mL; 8,58U/mL; 64,13U/mL (vermelho de metila); 2,16U/mL (alaranjado de metila))).

Palavras chaves: Corante, microrganismo, têxtil.
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ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DE UM 
PRODUTO LÁCTEO PROBIÓTICO E FUNCIONAL 

UTILIZANDO GRÃOS DE KEFIR. 

Jackeline Andrade Gama (Mestrado Engenharia de Processos/ UNIT e LSCD/UNIT, : ja-
ckelinegama@se.senai.br), Artur Vagner Uchoa da Silva Gomes (UNIT, arturvg@hotmail.
com), Sheila Brito Rezende (UNIT, sheilabrezende@yahoo.com.br), Roneval Felix de San-
tana (ITP, roneval_felix@hotmail.com), Álvaro Silva Lima UNIT/ITP, alvaro_lima@itp.org.br, 
Cleide Mara Faria Soares (ITP/UNIT, cleide_mara@itp.org.br).

Os grãos de kefi r são um fermento natural, de cultura mista contendo diversos tipos de 
bactérias e leveduras. A população microbiana encontrada nos grãos de kefi r representa um 
tipo de comunidade simbiótica. São utilizados tradicionalmente há séculos como fermento 
natural para produção de uma bebida láctea auto-carbonatada conhecida como kefi r. Nos 
últimos anos devido à necessidade de encontrar alternativas a terapias convencionais, vá-
rias investigações, concentram seus estudos sobre os efeitos benéfi cos dos probióticos e 
agentes probióticos e seu possível papel na prevenção de doenças crônicas. O presente 
trabalho tem como objetivo, avaliar as condições de processo para obtenção de um pro-
duto lácteo probiótico e funcional utilizando grãos de Kefi r.. O micro-organismo utilizado, o 
consórcio microbiano, grãos de kefi r foi obtido junto a Organização Pastoral da criança em 
Aracaju - SE, mantidos em solução com 10% (p/v) de açúcar mascavo no LPA. No processo 
fermentativo, foi utilizado o delineamento experimental 2³, com repetição no ponto central 
para avaliar a variável resposta, em função das seguintes variáveis: concentração de leite 
em pó (0, 6,25 e 12,5%), temperatura (25, 35 e 45°C) e concentração de grãos de kefi r (5, 
7,5 e 10%). O tempo selecionado para o processo fermentativo foi de 24h. A viscosidade, o 
pH e o número de células viáveis, foram as variáveis selecionadas como variáveis respostas 
para o planejamento de experimento. O produto lácteo com maior viscosidade (2840cP) e 
bactérias láticas (1,83 x 109UFC/mL) foi determinado nas seguintes condições de fermen-
tação: 12,5% de leite em pó, 45˚C e 10% de grãos de kefi r.   A menor contagem de bactérias 
láticas encontrada foi na ordem de 107 UFC/mL, todas as amostras, após 24 horas de 
fermentação atenderam a legislação brasileira em vigor, independente das formulações, 
pela presença de no mínimo 106 UFC/mL de bactérias láticas. As bebidas lácteas produzi-
das com grãos de kefi r podem ser consideradas probióticas pelas contagens elevadas de 
bactérias láticas.. 
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QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO 
PESADO VIA MICRO-ONDAS. 

Elisângela Batista da Silva (PEP/UNIT e LEP/ITP, zanelibatista@terra.com.br), Lisiane dos 
Santos Freitas (PEP/UNIT e LTTL/ITP), Cláudio Dariva (PEP/UNIT e LTTL/ITP), Montserrat 
Fortuny (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LEP/ITP), Alexandre 
Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LEP/ITP).

A grande maioria dos petróleos produzidos no Brasil é constituída por óleos viscosos, de 
alta densidade e altos índices de acidez. Durante o processo de produção destes petróle-
os é comum o aparecimento de água. Normalmente o petróleo e a água encontram-se sob 
a forma de duas fases separadas no reservatório. Ao escoarem através das tubulações, 
essas fases são submetidas à agitação e cisalhamento, promovendo a dispersão de uma 
fase em outra, resultando no aparecimento das emulsões. A presença de emulsifi cantes 
naturais no petróleo propicia a formação de emulsões estáveis, uma vez que estes mi-
gram para a interface óleo/água formando um fi lme, uma espécie de barreira, que impede 
a coalescência das gotas. Portanto há uma necessidade crescente em criar mecanismos 
que facilitem o processo da quebra de emulsões água/óleo e a minimização das espécies 
acidas. O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de desestabilização de 
emulsões de petróleo através da emissão de ondas eletromagnéticas, de forma a aperfei-
çoar o processo de separação deste tipo de emulsão e incrementar a efi ciência deste pro-
cesso. Foram sintetizadas emulsões via homogeneizador Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic 
da IKA) com três tipos de petróleo e quantidades de água conhecidas, sob salinidade e pH 
específi cos. As emulsões foram submetidas a aquecimento convencional e micro-ondas, 
com o intuito de promover a separação das fases água e óleo, sendo utilizado um reator 
micro-ondas do tipo multímodo modelo Synthos 3000 da Anton-Paar. Após processamen-
to, as amostras foram caracterizadas utilizando-se de técnica de difração a laser (Malvern 
Mastersizer 2000) para determinar a distribuição de tamanho de gotas (DTG); de titulação 
potenciométrica (Metrohm Titrando 836) empregando o reagente de Karl Fischer para 
determinação do teor de água e agente titulante KOH para avaliar o índice de acidez total 
(IAT). Além disso, as fases aquosa e oleosa foram caracterizadas por GC/qMS (Croma-
tografi a gasosa acoplada a espectrometria de massas do tipo quadrupolar) para determi-
nação das espécies ácidas existente nas fases. Os resultados preliminares mostram que 
a irradiação de micro-ondas além de promover altas velocidades de separação das fases 
água e óleo atingindo uma efi ciência de separação muito superior às efi ciências obtidas 
via aquecimento convencional, também permitiu a extração parcial de vários compos-
tos ácidos originalmente encontrados no petróleo. O uso de micro-ondas para quebra de 
emulsões e remoção de espécies ácidas constitui um tema recente e bastante promissor. 
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Dentre as vantagens observadas em relação a processos convencionais destacam-se a 
maior efi ciência de separação, menor consumo energético e dispensa do uso de agentes 
químicos, constituindo, portanto uma alternativa bastante atraente para a indústria petro-
lífera. (CENPES/PETROBRAS)

Palavras-chaves: petróleo, processamento, micro-ondas, espécies ácidas.
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LEVANTAMENTO FLEBOTOMINICO EM ÁREA 
ENDÊMICA DE LEISHMANIOSE VISCERAL NO 

ESTADO DE SERGIPE. 

Danilo Esdras Rocha Cruz (Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LDIP/ITP, daniloes-
dras@msn.com), Cláudio Casanova (Sucen/Mogi Guaçu/SP, casanovaclaus@gmail.
com), Mara Cristina Pinto (UNESP, marap@fcfar.unesp.br), Verônica de Lourdes Sierpe 
Jeraldo (LDIP/ITP e UNIT, veronica_sierpe@unit.br) Claudia Moura de Melo (LDIP/ITP e 
UNIT, claudia_moura@unit.br)

As leishmanioses são doenças parasitárias causadas por diferentes espécies do gênero 
Leishmania, incluídas dentro das doenças negligenciadas defi nidas pelo Ministério de Saú-
de. A manutenção do ciclo biológico envolve hospedeiros reservatórios e os fl ebotomíneos, 
sendo L. longipalpis, o principal vetor da leishmaniose visceral (LVA) nas Américas.  A LVA 
incide predominantemente na região Nordeste do Brasil, com mais de 80% dos casos no-
tifi cados; sendo o município de Aracaju/SE área endêmica para a infecção, tendo em vista 
a falta de informações em relação ao vetor da LVA no estado de Sergipe, o objetivo da 
pesquisa foi realizar um levantamento da fauna de fl ebotomíneos presentes na região. O 
estudo foi realizado na localidade de Areia Branca, área de expansão localizada no setor 
costeiro sul do município de Aracaju. Os fl ebotomíneos foram capturados em primeira ins-
tância com auxilio de armadilhas luminosas tipo CDC equipadas com luz fl uorescente negra 
ou luz incandescente branca. Para as coletas mensais foram utilizadas armadilhas lumino-
sas equipadas com luz fl uorescente negra durante 21 meses. A triagem desses insetos foi 
realizada utilizando lupa estereoscópica e, a identifi cação específi ca foi realizada utilizando 
a chave de identifi cação de Young e Duncan (1994). Até o fi nal do período de coleta, fo-
ram totalizados 23 pontos de captura em ambiente extra e intradomiciliar. As armadilhas 
CDC equipadas com luz fl uorescente negra apresentaram maior potencial de atratividade 
para fl ebotomíneos. Na avaliação de abundância mensal foram coletados 3753 espécimes, 
foram encontradas duas espécies Lutzomyia longipalis (92%) e Lutzomyia lenti (8%). Foi 
capturado maior número de exemplares machos (67%) em relação a fêmeas (33%). Hou-
ve maior captura de fl ebotomineos no anexo domiciliar correspondente a um galinheiro. 
Foi observada uma maior abundância de fl ebotomíneos no ambiente peridomiciliar (75%) 
quando comparado às coletas realizadas no ambiente intradomiciliar (25%). A precipitação 
pluviométrica parece ser um fator determinante na variação da densidade populacional de 
fl ebotomineos. (PIBIC/CNPq).

Palavras chaves: LVA, leishmaniose, fl ebotomineos, densidade populacional.
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ESTUDO DO PADRÃO DE CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO 
DENTÁRIA E SEUS FATORES INFLUENCIADORES 
EM CRIANÇAS DE ESCOLAS PARTICULARES DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE 

(Mayana Lula Andrade may_odontologia@hotmail.com)  (Suzane Rodrigues Jacinto 
Gonçalves Instituição: Universidade Tiradentes : suzaneodontopediatria@hotmail.com) 
(Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior Universidade Tiradentes )

Alterações na cronologia de irrupção têm sido observadas em crianças o que pode trazer 
consequências maléfi cas para a saúde bucal, uma vez que a irrupção precoce de uma uni-
dade dentária pode trazer problemas de implantação alveolar. OBJETIVO: Com o objetivo 
de mapear a cronologia e sequência de irrupção dentária, verifi cando se existe alteração 
em relação ao encontrado na literatura.  Foram realizados exames clínicos para registro da 
cronologia de erupção de 370 crianças, de 03 a 10 anos, selecionadas aleatoriamente, em 
Aracaju-SE. Fatores infl uenciadores foram verifi cados através de preenchimento de ques-
tionário pelos responsáveis. RESULTADOS: Os resultados mostraram a seguinte seqüência 
e média em anos da cronologia de irrupção de cada unidade dentária: 31/41 (6,04 anos); 
36/46 (6,13 anos); 16/26 (6,58 anos); 11/21 (6,94 anos); 12/22 (7,29 anos); 32/42 (7,35 
anos); 33/43 (9,14 anos); 15/25 (9,24 anos); 34/44 (9,27 anos); 14/24 (9,33 anos); 35/45 
(9,40 anos); 13/23 (9,51 anos); 17/27 (9,62 anos); 37/47 (9,65 anos). Pôde ser verifi cado que, 
na amostra estudada, o padrão de sequência e cronologia de irrupção dentária em crianças 
da rede pública de Aracaju-SE difere do encontrado na literatura vigente. (PIBIC/CNPq)

Palavras-chaves: Desenvolvimento, crescimento facial e Sistema Estomatognático.
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE ESTRUTURA DENTAL 
APÓS REALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MANUAIS 
E ULTRASÔNICOS DE RASPAGEM E ALISAMENTO 

DENTAL NO TRATAMENTO PERIODONTAL. 

Amanda Costa Tavares de Menezes (Curso de Odontologia – UNIT e PIBIC/CNPq - UNIT, 
mandeka_tavares@hotmail.com), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins (Professora do Cur-
so de Odontologia – UNIT, eleonoramartins2@hotmail.com), Fábio Martins (Professor do Cur-
so de Odontologia – UFS, drfabiomartins2@hotmail.com), Maysa de Carvalho Vasconcelos 
(Curso de Odontologia – UNIT e PIBIC/CNPq - UNIT, maysa_odontologia@hotmail.com). 

A causa primária da doença periodontal é o biofi lme bacteriano. Quando este sofre minerali-
zação, ocorre a formação do cálculo sobre a superfície dos dentes. Um dos pontos centrais 
da terapia periodontal é a remoção do biofi lme bacteriano e do cálculo que agem como 
reservatório para microrganismos periodontopatogênicos. A única forma encontrada para 
remover o biofi lme bacteriano, cálculo e tecidos duros contaminados da superfície dentária 
é através de raspagem e alisamento coronário e radicular. Entretanto, a remoção destes fa-
tores contaminantes pode provocar rugosidades e/ou perda de estrutura na superfície den-
tária. A proposta deste estudo in vitro foi avaliar a quantidade de estrutura dentária perdida 
durante o procedimento de raspagem e alisamento dental após o uso de curetas manuais 
Gracey n°5/6 (Neumar, Brasil) e aparelho ultrasônico (Ultrasom Profi  II AS Ceramic, ponta 
9Q, potência IV e velocidade III; Dabi Atlante, Brasil). Foram utilizados para este estudo 40 
dentes unirradiculares bovinos extraídos de carcaças, divididos aleatoriamente em quatro 
grupos: G1 – raiz dental instrumentada com cureta Gracey, G2 – raiz dental instrumentada 
com Ultrasom, G3 – coroa dental instrumentada com cureta Gracey, G4 – coroa dental 
instrumentada com Ultrasom. Foram realizadas medições em balança eletrônica analítica 
(modelo SAE 200, BOSCH – Alemanha) antes e depois da instrumentação. Todos os ins-
trumentos promoveram perda de estrutura dental. A menor perda de massa foi promovida 
sobre as superfícies coronárias pelo uso da cureta manual (G3), seguida pelo uso do apa-
relho ultrasônico (G4). Os grupos em que foram instrumentadas as superfícies radiculares 
apresentaram maiores níveis de perda de estrutura, sendo mais acentuado no grupo instru-
mentado com cureta manual (G1).  Todos os grupos instrumentados apresentaram perda 
de estrutura dentária. Em superfície radicular, o uso de cureta manual Gracey promoveu a 
maior perda de estrutura dentária. Em superfície coronária, o uso de aparelho ultrasônico 
promoveu a maior perda de estrutura dentária. (PIBIC/CNPq)

Palavras chaves: Superfície dental, perda de massa, periodontia.
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ESTUDO HISTOMORFOLÓGICO DO EFEITO DE FILMES 
BIOATIVOS DE COLÁGENO CONTENDO PRÓPOLIS 
VERDE E VERMELHA SOBRE A CICATRIZAÇÃO DE 
QUEIMADURAS DE TERCEIRO GRAU EM RATOS. 

José Aloizio Souza Vieira Júnior (Curso de Odontologia - UNIT e LMBE/ITP, aloiziojunior_@
hotmail.com), Enrik Almeida Barboza (Farmácia/UNIT e LMBE/ITP), Nívia Lucas de Olivei-
ra (PSA/UNIT e LMBE/ITP), Juliana Cordeiro Cardoso (farmácia/PSA/UNIT e LBMAT/ITP, 
Juliana_cordeiro@unit.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ ITP e 
Odontologia/UNIT, ricardo_luiz@unit.br) 

Filmes de colágenos vêm sendo usados para melhorar o reparo cicatricial e alguns estudos 
têm pesquisado seu efeito biológico com a incorporação de produtos naturais. Tem sido 
demonstrado que a própolis verde apresenta várias atividades biológicas, como proprie-
dades cicatrizantes, mas existem poucos relatos sobre a variedade vermelha. Este estudo 
objetivou analisar o efeito da incorporação de própolis verde e vermelha em fi lmes de colá-
geno sobre a cicatrização de queimaduras. Assim, fi lmes contendo extratos hidroalcoólicos 
de própolis foram preparados e aplicados em queimaduras dérmicas de ratos, distribuídos 
em 5 grupos (N=20): CTR (controle sem FC), FC (recoberto com fi lmes de colágeno), GPa 
(fi lmes com própolis verde a a 0,5%), GPb (fi lmes com própolis verde a a 0,5%) e RP (fi lmes 
com própolis vermelha a 0,5%). Os animais foram eutanasiados após 3, 7, 14, 21 e 30 dias 
e as queimaduras analisadas histologicamente com a microscopia de luz convencional e luz 
polarizada. Em GPa e GPb houve redução da infl amação neutrofílica em 3 e 7 dias, e um 
visível aumento desta reação em RP. Foi evidenciado amadurecimento da reação de granu-
lação em 14 dias em GPa, GPb e RP, mas apenas neste último houve formação de tecido 
fi brocelular exuberante na base e margens da ferida. Em 21 dias, a reação de granulação se 
mostrou escasso em CTR, FC e GPb e ausente em GPa e RP, mas apenas no último grupo 
observou-se formação de fâneros cutâneos. Em 30 dias, havia formação de tecido cicatricial 
bem formado em todos os grupos,mas o arranjo colagênico foi mais entrelaçado e denso em 
RP que nos demais grupos. Verifi cou-se, ainda, aceleração na substituição do colágeno tipo 
III por tipo I, mas em 21 e 30 dias apenas RP apresentou feixes grosseiramente entrelaça-
dos semelhante a derme normal. Concluiu-se que o uso de fi lmes de colágeno com própolis 
acelera os eventos cicatriciais de reparo de queimaduras, e que os fi lmes com a variedade 
vermelha mostraram resultados mais signifi cativos (PIBIC/CNPq).

Palavras-chaves: cicatrização, fi lmes, própolis
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE DE FILMES 
PRODUZIDOS A PARTIR DE 

Hancornia speciosa Gomes E AMIDO. 

Mateus Santos Melo (UNIT e ITP, mateus.santosmelo@gmail.com), José Aloizio Souza 
Vieira Júnior (UNIT e ITP), Vitor Garcia Moreno de Oliveira (UNIT e ITP), Francine Ferreira 
Padilha (ITP e UNIT, francine_padilha@unit.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque 
Júnior (ITP e UNIT, ricardo.patologia@uol.com.br), Luiz Pereira Costa (UNICAMP) e Juliana 
Cordeiro Cardoso (ITP e UNIT, juliana@itp.org.br) 

O emprego de polímeros naturais apresentando diferentes propriedades químicas, físicas e 
biológicas como “dressing” de feridas tem sido largamente estudado em função das nume-
rosas vantagens destas macromoléculas, como biocompatibilidade e atoxicidade. A manga-
ba (Hancornia speciosa Gomes) tem sido usada na cicatrização segundo a etnofarmaco-
logia. O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial cicatrizante de fi lmes produzidos 
a partir de mangaba e amido. Os fi lmes foram obtidos pela desidratação das dispersões 
fi lmogênicas: FA (amido), FMA (mangaba/amido) e FM (mangaba). Foi utilizado propileno-
glicol/sacarose como plastifi cante. Os fi lmes foram submetidos à avaliação macroscópica e 
caracterizados quanto ao intumescimento, propriedades mecânicas, microscopia eletrônica 
de varredura e espectroscopia de infravermelho. No bioensaio, foram aplicados em feridas 
produzidas em dorso de ratos, sendo os mesmos submetidos à eutanásia em 3, 7, 14 e 
21 dias. Um grupo sem tratamento (CTR) e tratado com fi lme de colágeno (COL) foram 
usados como controles. Os espécimes foram retirados e processados histologicamente e 
as secções coradas em hematoxilina/eosina e picrosirius. Observou-se que os fi lmes FA 
apresentaram-se quebradiços, porém com maior potencial de intumescimento, já que não 
houve dissolução dos mesmos. Os fi lmes FM apresentaram características limitadas quanto 
às propriedades mecânicas e intumescimento, que também pode ser observada durante 
o bioensaio. Provavelmente a característica amorfa de FM, evidenciado por microscopia 
eletrônica de varredura, facilitou a entrada do solvente e desestruturação da malha do fi lme. 
No bioensaio, no 3º dia foi verifi cada infl amação aguda intensa em todos os grupos. No 7º 
dia a infl amação foi intensa em CTR predominantemente aguda. Em COL, FA, FMA e FM foi 
evidenciada infl amação subaguda, que se mostrou menos expressiva nos dois últimos gru-
pos. Verifi cou-se ainda presença de colágeno III em todos os grupos, arranjado em padrão 
reticular em CTR, COL, FM e FMA, mas paralelo em FA. No 14º dia, observou-se reação de 
granulação ricamente vascular em COL, FA e FMA, porém eminentemente fi brocelular em 
FA. O grupo CTR mostrou persistência de componente vásculo-endotelial exuberante nas 
áreas superfi ciais e centrais dos espécimes. Em todos os grupos predominou o colágeno 
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tipo I em arranjo paralelo, mas densamente arranjado em FA. No 21º dia, todos os grupos 
exibiram processo cicatricial avançado, embora os grupos FMA e FM tenham apresentado 
granulomas na base da área cicatricial. O colágeno tipo I se apresentou denso e entrela-
çado. Entre os fi lmes estudados, a formulação FA, exibiu melhores resultados na avaliação 
histopatológica. A formulação FM não foi capaz de promover uma aceleração signifi cativa 
do processo cicatricial. (PIBIC/CNPq).

Palavras chaves: Hancornia speciosa Gomes, fi lmes, cicatrização.
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ANÁLISE MORFOLÓGICA DO EFEITO DE BIOFILMES 
CONSTITUIDOS DO MUCO DA Achatina fulica 

ASSOCIADO  A FOTOBIOMODULAÇÃO SOBRE O  
PROCESSO DE REPARO CICATRICIAL. 

Alessandra S. Rabelo (Curso de Farmacia – Unit e LMBE/ITP/UNIT, alessandrarabelo@hot-
mail.com), Veronica de Lourdes Sierpe Jeraldo (Mestrado/Itp/Unit, veronica_sierpe@unit.br).

 Os escargots são animais capazes de produzir através de glândulas localizadas em toda 
superfície do seu corpo, uma secreção glicoproteica com um poder antibacteriano e cicatri-
zante que participa na própria imunidade inata. Na cicatrização das feridas a formação de 
uma cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra a repavi-
mentação epitelial e a reconstituição do tecido fi broso lesado, a fi m de garantir a restauração 
tissular. Os Lasers não-ablativos são usados principalmente para promover regeneração 
tecidual e tem como vantagens controle da dor pós-operatória, estimulação da cicatrização, 
redução da infl amação e diminuição da dor. O aumento na produção de colágeno e de fi bro-
blastos, além do aumento da circulação sanguínea dentro do tecido regenerado e o efeito 
supressivo nas reações imunes são também com seu uso. Na interação tecidual ocorrem os 
efeitos de absorção, transmissão, refl exão e difusão da luz Laser. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar o efeito da associação do biofi lme do muco de Achatina fulica com 
o laser na cicatrização. Para tanto, foram confeccionados fi lmes bioativos constituídos do 
muco da A. fulica, aplicados sobre feridas cirúrgicas padronizadas previamente realizadas 
em dorso de ratos. Os animais foram separados em 04 grandes grupos, sendo um controle 
e três experimentais (tratados com biofi lme, tratados com fotobiomodulação e tratados com 
a associação entre biofi lme e fotobiomodulação). Os animais serão sacrifi cados 3,7,14 e 
21 dias após esses procedimentos e a área de cicatrização será examinada e analisada 
microscopicamente. (RESULTADOS E DISCUSSOES) Foi observado que todos os grupos 
testes tiveram resultados representativos, sendo que o grupo utilizando associação do biofi l-
me e da fotobiomodulação tiveram diminuição do proceso infl amatório a partir do 7 dia com 
a diminuição dos neutrófi los e do edema, aumentando a formação de colágeno e fi brinogê-
nio formando assim a repitalização de uma forma mais efi caz. Foi observado também a boa 
adesividade do biofi lme constituído com o muco da Achatina fulica ao tecido dérmico dos 
animais. De acordo com a descrição das três fases diferentes durante o período normal da 
cicatrização de feridas e a comparação com os resultados obtidos, pode ser observado que 
o grupo com o biofi lme apresentou resultados representativos com relação a cicatrização 
tecidual. Sendo levado em consideração que eles eram menos representativos que os re-
sultados do grupo controle positivo, com a membrana de colágeno. (PIBIC/CNPq).

Palavras chaves: Achatina fulica, fotobiomodulação, cicatrização.
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ESTUDO COMPARATIVO DA FOTOBIOMODULAÇÃO 
À LASER l660NM E MEMBRANAS BIOLÓGICAS DE 

COLÁGENO NO PROCESSO DE REPARO 
CICATRICIAL EM DORSO DE RATOS. 

Vitor Garcia Moreno de Oliveira (Curso de Odontologia, UNIT/SE – vitorgarciamoreno@hotmail.
com), Maria Amália Gonzaga Ribeiro (Curso de Odontologia, Universidade Federal de Sergi-
pe – endoribeiro@yahoo.com.br), Juliana Cordeiro Cardoso (Programa de Pós-Graduação em 
Saúde e Ambiente, UNIT/SE e LBMAT/ITP/SE – juliana_cordeiro@unit.br), Sônia Oliveira Lima 
(Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, UNIT/SE e LMBE/ITP/SE – Sonia_olivei-
ra@unit.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Curso de Odontologia, Programa 
de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, UNIT/SE e LMBE/ITP/SE – ricardo_luiz@unit.br), 
Esaú Pinheiro dos Santos (Curso de Odontologia – esau_pinheira@hotmail.com) 

Polímeros naturais de diferentes atividades biológicas vêm sendo empregados como fi lmes 
para revestimento dérmico no intuito de melhorar a cicatrização, especialmente aqueles à 
base de colágeno, devido à biocompatibilidade e interatividade desse material. Além disso, 
tem sido relatado que a reticulação do colágeno otimiza a utilização desta molécula em fi lmes. 
A irradiação Laser de baixa potência (LLLT), por sua vez, apresenta propriedades bioestimula-
tórias aparentemente capazes de acelerar o reparo cicatricial. Assim, o propósito deste estudo 
foi avaliar se o processo de reparo de queimaduras pode ser otimizado com a associação 
entre fi lmes de colágeno reticulados com glicose (glicosilado) e LLLT. Para tanto, foram reali-
zadas queimaduras em 60 ratos separados em 6 grupos : CTR – controle; COP – tratado com 
fi lmes de colágeno puro; COG – tratado com fi lme de colágeno glicosilado; LLLT – tratado com 
laser; COG/LT – tratado com associação entre fi lme de colágeno e laser; COG/LT – tratado 
com associação entre fi lme de colágeno glicosilado e laser. A LLLT foi procedida a λ780 nm, 
5J/cm2,40 mW, θ0.04 mm a cada 48 horas por 7 dias. Após 08 e 14 dias, 06 animais de cada 
grupo foram eutanasiados, cicatriz foi removida e processada histologicamente. No oitavo dia, 
os grupos dermoprotegidos e/ou irradiados, houve substituição da reação infl amatória aguda 
por reação de granulação, que se mostrou mais madura nos grupos onde houve associação. 
No décimo quarto dia, observou-se redução substancial do infi ltrado infl amatório em todos 
os grupos, mas foi praticamente ausente em COP/LT e COG/LT. A associação entre laser de 
baixa potência e fi lmes de colágeno também promoveu substituição mais rápida do colágeno 
tipo III por tipo I, além de estimular a melhor disposição arquitetural dos feixes. A associação 
entre LLLT e fi lmes de colágeno são efi cazes em favorecer o reparo de queimaduras de ter-
ceiro grau e que o processo de reticulação não alterou as propriedades bioestimulatórias do 
colágeno, nem modifi cou a ação bioestimulatória da LLLT. (PIBIC/CNPq).

Palavras-chave: Filmes, polímeros, cicatrização, laser
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ESTUDO MORFOLÓGICO COMPARATIVO DO EFEITO 
DA ASSOCIAÇÃO ENTRE FOTOBIOMODULAÇÃO 

A LASER Λ660NM E DIFERENTES MATERIAIS 
PROTETORES APÓS PULPOTOMIA EM RATOS. 

Felipe Góes Prado (Curso de Odontologia – UNIT e LMBE/ITP/UNIT, fgprado@oi.com.br); 
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e UNIT, ricardo.patologia@uol.
com.br); Maria Amália Ribeiro Gonzaga (LMBE/ITP e UFS, endoribeiro@yahoo.com.br); 
Daisy Pereira Valido (Programa de Pós Graduação em Saúde e Ambiente,  daisy@infonet.
com.br); Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP, byrositha@yahoo.com.br).

O hidróxido de cálcio continua a ser o material mais aceito para proteção pulpar direta, 
sabe-se que quando é colocado em contato com o tecido da polpa preserva a sua vitali-
dade, sem provocar resposta infl amatória, estimulando a formação de barreira de tecido 
dentinário mineralizado .Já o MTA, é um cimento dental recomendado para o selamento 
marginal de retrocavidades entre os dentes e os tecidos peridentais. Além desses materiais, 
a pasta Guedes Pinto vem sendo amplamente utilizada em várias escolas de odontologia do 
Brasil em tratamentos endodônticos em dentes decíduos, particularmente em pulpotomias. 
Essa pasta é constituída por: Iodofórmio (possui ação anti-séptica, radiopaco, liberação 
de iodo, atividade antimicrobiana, estimulação biológica); Paramonoclorofenol (possui ação 
antimicrobiana, bacteriostático/bactericida, citotoxidade média/elevada); Rifocort (pomada 
dermatológica que possui ação corticosteróide e antibiótico). Os lasers de baixa intensidade 
possuem um efeito fotobiológico que promove aceleração dos eventos do processo de ci-
catrização tecidual. Assim, este estudo objetivou analisar o efeito da associação entre foto-
biomodulação a Laser e diferentes materiais protetores odontológicos sobre procedimentos 
de pulpotomias em molares de ratos. Para tanto, foram utilizados 36 ratos, os quais serão 
anestesiados e após o procedimento de pulpotomia, receberam proteção com os materiais 
testados e selamento das cavidades. Os animais foram divididos  em três grandes grupos: 
Grupo HC (tratado com hidróxido de cálcio); Grupo GP (tratados com a pasta Guedes Pinto); 
Grupo MTA (tratados com MTA), assim como a associação dos mesmos com a laserterapia: 
Grupo HC/LLT; Grupo GP/LLT e Grupo MTA/LLT. Após 24h, 72h e 192h, os animais serão 
sacrifi cados e os dentes molares removidos e processadas para a análise microscópica dos 
dentes e observação histomorfológica da barreira dentinária formada. Observou-se preser-
vação da vitalidade pulpar nos 3 grupos estudados, durante todo o período experimental. 
De modo geral, a reação infl amatória evidenciada na área adjacente a exposição pulpar foi 
subaguda ate o oitavo dia (192 hrs) nos grupos HC, GP e MTA. No entanto, todos os gru-
pos tratados com LLLT exibiram reação infl amatória predominantemente crônica no terço 
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pulpar exposto,embora não tenha havido modifi cação da dinâmica infl amatória em 24 e 72 
hrs. Além disso, observou-se alteração hialina do tecido conjuntivo compatível com fi brose 
intersticial nos grupos fotobiomodulados (LLLT) em 72 hrs. Sugere-se que a utilização a as-
sociação de LLLT com os materiais testados podem parecem auxiliar no controle da reação 
infl amatória, coibindo a infi ltração neutrofílica em longo prazo (192hrs), mas tem pouca in-
fl uencia nos estágios iniciais da resposta pulpar (24 e 72 hrs). No entanto, a identifi cação de 
áreas compatíveis com fi brose nos grupos tratados com LLT (após 192 hrs), parece sugerir 
que a utilização da laserterapia, apesar de benéfi ca, poderia levar a minimização da capaci-
dade responsiva pulpar devido ao incremento da colagenização e redução do componente 
celular. (PIBIC/FAPITEC).

Palavras-chave: Laser, pulpotomia, materiais protetores odontológicos. 
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AVALIAÇÃO HISTOMORFOLÓGICA DA REAÇÃO TECIDUAL 
EM SUBCUTÂNEO DE RATOS FRENTE À UTILIZAÇÃO 

DE MEDICAÇÕES INTRACANAIS ASSOCIADAS A 
FOTOBIOMODULAÇÃO A LASER Λ660NM. 

Francisco Emanuel N. Araújo (Curso de Odontologia – UNIT e ITP/UNIT, fenaraujo@hot-
mail.com), Mairaira Teles Leão (Odontologia – UNIT e ITP – UNIT, mairairaleao@hotmail.
com), Juliana Soares Santos (Odontologia – UNIT e ABO-SE, jusoares_santos@hotmail.
com), Maria Amália Gonzaga Ribeiro (Professora do Curso de Odontologia da UFS-SE 
e ITP-UNIT, endoribeiro@yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 
(Professor do Curso de Odontologia – UNIT e ITP/UNIT, ricardo_luiz@unit.br) 

O preparo biomecânico do conduto radicular não elimina por completo os microrganismos 
presentes, e, restos pulpares havendo necessidade da ação de uma medicação intracanal 
(Mic) com efetiva atividade antimicrobiana e capacidade de induzir à reparação tecidual. Na 
atualidade o hidróxido de cálcio, bem como, o iodofórmio tem sido utilizados na Endodontia 
como Mics devido às suas propriedades: antimicrobiana, solvente de matéria orgânica e 
apoio à reparação tecidual. No que se refere à utilização do laser de baixa intensidade 
de energia, este recurso tem sido utilizado em diferentes áreas da Odontologia, por ter a 
capacidade de promover regeneração tecidual, controle da dor pós-operatória, estimulação 
da cicatrização, redução da infl amação e diminuição da dor. Com isso, o presente estudo 
teve por objetivo avaliar morfologicamente a reação tecidual de diferentes Mics, por meio 
de implantes de tubos de polietileno em tecido subcutâneo de ratos associado ou não a 
fotobiomodulação a laser λ660nm  Para tanto, foram utilizados 18 ratos (Wistar “Rattus Nor-
vegicus Albinus, Rodentia Mammalia”), nos quais foram realizados quatro incisões, sendo 
duas próximas à região pélvica e duas próximas à região escapular, para inserção dos tubos 
no sentido longitudinal contendo as Mic em forma de pasta. Todos os grupos experimentais 
possuíram 3 ratos que foram divididos de acordo com a associação ou não da fotobiomo-
dulação a laser e, período de sacrifício (3, 7 e 14 dias), sendo representados por GIa, GIb, 
GIc ( hidróxido de cálcio PA (Hid.PA) e iodofórmio (Iod) com soro fi siológico associados a 
laserterapia). GIIa, GIIb, GIIc (Hid. PA e Iod com soro fi siológico). Logo após o sacrifício dos 
animais, as peças foram removidas, incluídos em parafi na e submetidas à rotina laboratorial 
para preparo e análise histológica em HE. Foi observado que nos grupos onde aplicou-se 
laserterapia não houve diferença signifi cativa entre as medicações intracanais utilizadas, 
sendo que o iodofórmio apresentou-se melhor no que se refere a intensidade da reação in-
fl amatória. Por sua vez, nos grupos onde não houve aplicação da fotobiomodulação a laser, 
a pasta à base de hidróxido de cálcio apresentou melhores resultados. Diante do exposto os 
autores concluíram que, a associação da fotobiomodulação a Laser as medicações intraca-
nais testadas mostrou-se efetiva em modular a resposta infl amatória.(PIBIC/CNPq)

Palavras chaves: Reação Tecidual, Medicação Intracanal, Laserterapia
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ESTUDO DA AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA DA PRÓPOLIS 
VERMELHA DA REGIÃO DE BREJO GRANDE DO 

ESTADO DE SERGIPE. 

Isabella Lima Dantas ( Curso de Farmácia - UNIT e ITP/LPNS, bellald@ig.com.br),  Ana 
Roseli Silva Ribeiro (Curso de Farmácia - UNIT e ITP/LPNS, ana_farmaunit@hotmail.com), 
Juliana Cordeiro Cardoso ( LPNS/ITP e UNIT, juaracaju@yahoo.com.br).

A própolis vermelha é uma nova variedade de própolis brasileira, recentemente classifi cada 
e ainda pouco estudada. Outras variedades de própolis já foram avaliadas quanto à ativi-
dade antiinfl amatória apresentando resultados satisfatórios. O objetivo deste trabalho foi 
verifi car a atividade antiinfl amatória do extrato hidroalcóolico de própolis vermelha (EHPV) 
em diferentes concentrações. O EHPV foi obtido por maceração na proporção 1:100 (m:V) 
em solução alcoólica a 70%, durante 24 horas sob agitação. Após eliminação do solvente, 
o EHPV foi dissolvido em solução aquosa de Tween 80 na concentração de 30 mg.ml-1. Os 
animais, ratos da linhagem Wistar (200g±20g), foram provenientes do biotério da Univer-
sidade Tiradentes, sendo parte dos experimentos realizados no próprio biotério e o proce-
dimento de edema de pata na Universidade Federal de Sergipe. Todos os procedimentos 
foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Tiradentes. O protocolo de edema 
de pata foi realizado administrando o EHPV via oral nas doses de 100, 200 e 400 mg.kg-1. 
A carragenina foi administrada na região subplantar da pata direita na dose de 5 mg.kg-1, e 
o edema foi monitorado durante 4 horas com auxílio do pletismômetro. O ensaio de perito-
nite foi realizado pela administração oral do EHPV com posterior aplicação de carragenina 
no peritônio. Após o período de 4 horas da aplicação da carragenina, foi injetada solução 
salina no peritônio do animal onde posteriormente o infi ltrado infl amatório foi aspirado e a 
contagem de leucócitos efetuada. A permeabilidade vascular foi induzida pela administra-
ção de histamina e determinada com o corante azul de Evans. Foi observado um aumento 
do edema após administração do EHPV nas concentrações testadas. A própolis vermelha 
apresentou um efeito infl amatório agudo, aumentando a permeabilidade vascular e conse-
qüentemente o edema em doses mais elevadas. Porém após 4 horas da administração, 
foi observado que o grupo com dose 100 mg.kg-1 já apresentou resultados semelhantes ao 
controle positivo (p=0,09). Estes resultados sugerem que o EHPV exacerba o efeito infl ama-
tório agudo, com posterior melhoria do quadro após 4 horas. (PIBIC/CNPq) 

Palavras chaves: Própolis vermelha, Atividade antiinfl amatória, Atividade antioxidante.
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DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE CEREAIS 
UTILIZANDO JENIPAPO COMO FONTE 

ADICIONAL DE FERRO. 

Everton Santana Castro (UNIT), Edmilson Rebelo Torres (UNIT), Yara Karoline dos Santos 
Souto (UNIT), Roneval Felix de Santana (ITP), Juliana Cordeiro Cardoso (ITP/UNIT), Cleide 
Mara Farias Soares (UNIT/ITP), Álvaro Silva Lima (ITP/UNIT).

O consumo de “fast-foods” e lanches rápidos têm aumentado nos últimos anos, dentre eles 
destacam-se as barras de cereais devido à sua característica de fácil consumo, estabilida-
de e variedade de sabores e composição centesimal contendo elementos funcionais. Uma 
das possibilidades de adicionamento de elementos funcionais é a incorporação de ferro, 
por esta razão pode-se utilizar o jenipapo, pois o fruto é considerado uma fonte de ferro, 
constituído de uma casca mole, membranosa e enrugado, com odor característico muito 
forte, sabor doce acidulado, envolvendo numerosas sementes achatadas. Este trabalho 
teve como objetivo estudar a secagem e a incorporação do jenipapo em barras de cere-
ais. A polpa do jenipapo foi seca em estufa com recirculação em diferentes temperaturas 
(50 a 100oC), com amostragem em intervalos regulares (1h). Os modelos matemáticos de 
Lewis, Brooeker, Henderson e Henderson, Page e Overhults foram aplicados para ajustar 
os dados experimentais. Os jenipapos secos foram caracterizados quanto a composição 
sensorial e acrescidos ( 5, 10 e 15%) como substituinte de fl ocos de aveia. A formulação 
de barra de cereais era constituída por fl ocos de aveia e de arroz, mel e xarope de glico-
se. Os produtos obtidos foram caracterizados quanto à composição centesimal, mineral e 
sensorial, a qual foi realizada utilizando a análise de aceitação e a análise de intenção de 
compra. Nas temperaturas abaixo de 70oC não foi observado mudança na coloração das 
amostras e a temperatura e o tempo selecionados para a secagem foi de 50°C por 6h, com 
ajuste do modelo experimental de Page e Overhults. A composição centesimal do jenipapo 
não demonstrou grande aporte de conteúdo de ferro. A adição de 5% de jenipapo seco na 
barra de cereal promoveu as melhores notas sensoriais e teve como composição: umidade 
(23,46%), cinzas (0,89%), proteínas (0,05%), lipídios (4,27%), fi bras totais (11,72%), carboi-
dratos (59,61%) e energia (277,02 kcal/100g), já a composição mineral apresentava ferro 
(0,21 mg/100g) e cálcio (34,21 mg/100g). Por racionalização de gastos energéticos no pro-
cesso escolheram-se como variáveis a temperatura de 50oC e tempo de 6h para a secagem 
de jenipapo, a composição do jenipapo não demonstra um grande aporte no teor de ferro, 
mas s barras formuladas com 5% (mais bem aceitas) podem ser consideradas como fonte 
de fi bras e tem reduzido em 14% o valor calórico do produto. (PIBIC/CNPq) 

Palavras-chave: barra de cereais, Genipa americana L., secagem.
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SELEÇÃO DE LEVEDURAS PROVENIENTES DA 
CANA-DE ACÚCAR DURANTE A 

PRODUÇÃO DE ETANOL. 

Elisiane Cristina Andrade Reis (Curso de Ciências Biológicas - UNIT e LPNS/ITP/UNIT, eli-
quinha@gmail.com), Francine Ferreira Padilha (LPNS/ ITP e UNIT, francine@itp.org.br).
A indústria sucro-alcooleira tem como matéria-prima a cana de açúcar, um importante produ-
to da agricultura brasileira, apontando-se como integrante da economia do país. O etanol é 
produto de um processo fermentativo o qual é infl uenciado por inúmeros fatores, dentre eles 
a qualidade da matéria-prima, condições de processamento e microrganismo. A escolha da 
levedura é de fundamental importância, pois ela deve favorecer alto rendimento e se manter 
estável durante o processo. Frente aos problemas com microrganismos contaminantes. Nos 
ensaios foram utilizadas duas amostras coletadas do caldo primário e do mosto, que foram 
plaqueadas em meio WL Nutrient Medium. As leveduras selecionadas foram colocadas em 
meio YEPG, incubadas a 27ºC de três a cinco dias e mantidas a 8ºC com repiques a cada 
15 dias para manutenção. Foram isoladas três tipos de leveduras da safra de 07/08 contidas 
no caldo e no mosto. Para o  isolamento foi  feito  inóculo  em meio  YEPG. As técnicas de 
seleção e identifi cação disponíveis foram RAPD-PCR (Reação em cadeia da polimerase) 
polimorfi smo de DNA amplifi cado ao acaso).Análises microbiológicas demonstram que as 
leveduras provenientes da usina obtiveram rendimento de médio de 30%. Já as análises 
morfológicas da safra, contidas no mel e no caldo, apresentam-se bastante diferenciadas. 
O perfi l gênico da safra apresenta-se modifi cado em relação aos perfi s comerciais, devido 
ao seu polimorfi smo. (PROCAD/PIBIC/FAPITEC).

Palavras chaves: Levedura, seleção, fermentação.
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EFEITO GASTROPROTETOR DOS EXTRATOS DE 
MANGABA, CAJU E PRÓPOLIS VERMELHA EM 
ÚLCERAS INDUZIDAS POR ETANOL EM RATOS. 

Ana Roseli Silva Ribeiro (Curso de Farmácia/UNIT e LBMat/ITP, ana_farmaunit@
hotmail.com),Malone Pinheiro (NPSA/UNIT e LBMat/ITP), Juliana Cordeiro Cardoso 
(NPSA/UNIT e LBMat/ITP, juliana@itp.org.br), Ricardo Albuquerque Júnior (NPSA/UNIT  
e LBME/ITP, ricardo.patologia@uol.com.br), Francine Ferreira Padilha (NPSA/UNIT e 
LBMat/ITP, francine@itp.org.br)

A úlcera péptica, doença que acomete cerca de 8 a 10% da população dos países indus-
trializados é causada por fatores agressores endógenos (ácido, pepsina e bile) e fatores 
exógenos (estresse, fumo, álcool, drogas antiinfl amatórias não esteroidais e infecção por 
Helicobacter pylori). O uso de produtos naturais, como o extrato de mangaba, caju e pró-
polis vermelha são bastante utilizados popularmente para tratamento de distúrbios gastrin-
testinais, dentre eles úlcera pépticas e gastrite, porém ainda não há comprovação científi ca 
para estes produtos. Este trabalho objetivou avaliar o efeito gastroprotetor dos extratos de 
mangaba, caju e própolis vermelha em ratos por via oral. Ratos wistar machos, 6 por grupo, 
foram mantidos em jejum (24h), seguido de tratamento com água destilada (10 mg/kg - 
controle negativo), cimetidina (100 mg/kg - controle positivo) e extrato de mangaba, caju e 
própolis vermelha (200 mg/kg - grupo teste) via oral e submetidos ao modelo de indução de 
úlcera pela administração oral de 1ml de etanol absoluto. Após sacrifício por deslocamento 
cervical, o estômago foi removido, o Índice de Lesões Ulcerativas determinado e realizada 
a preparação das lâminas histológicas. Os extratos hidroetanólicos de mangaba, caju e 
de própolis vermelha apresentaram respectivamente, índice de inibição de lesões ulcera-
tivas 76,92%, 36% e 100%, demonstrando possível efeito gastroprotetor, principalmente 
quando comparado com cimetidina (69,23%). As lâminas histológicas demonstraram que 
o tratamento com extrato hidroetanólico de mangaba e própolis vermelha apresentaram 
poucas alterações histopatológicas frente a injúria causada pela administração de álcool 
absoluto, mantendo a morfologia estomacal.  Os resultados obtidos neste trabalho compro-
vam a efi cácia dos extratos de mangaba e própolis vermelha para profi laxia dos distúrbios 
gastrintestinais e possibilitam a estes produtos naturais serem alvo de novas pesquisas 
(PIBIC/CNPq).
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SCREENING DE LINHAGENS DE Xanthomonas 
UTILIZANDO RAPD. 

Maysa de Araujo Pereira (Curso de Biomedicina – UNIT e LPNS/ITP/UNIT, maysa_biomedi-
cina@yahoo.com.br), Francine Ferreira Padilha (LPNS/ITP e UNIT, francine@itp.org.br ).

Xanthomonas são bactérias fi topatogênicas cujos danos afetam inúmeros gêneros de plantas. 
No entanto, é possível observar suas atuações favoráveis. A goma xantana é sintetizada pelo 
gênero Xanthomonas, tendo aplicação como espessante, estabilizante, auxiliar de emulsifi ca-
ção e geleifi cação e na extração de petróleo, auxiliando em inúmeros seguimentos industriais, 
como os de alimentos, fármacos, químico e petroquímico. Essa ampla atuação deve-se as 
propriedades reológicas da xantana, que permitem a formação de soluções viscosas a baixas 
taxas de concentração (0,05 – 1%) e ampla faixa de estabilidade a pH e temperatura. A co-
munidade científi ca procura condições ótimas de crescimento celular, produção, recuperação, 
purifi cação do polímero e obtenção com custo reduzido. Como estratégia, utiliza-se resíduos 
industriais na produção desta goma e possibilita redução de poluentes ambientais, pois dimi-
nui o descarte de resíduos no ambiente. Um dos resíduos utilizados atualmente é o glicerol, 
proveniente da indústria de biodiesel. Neste projeto realizou-se seleção de onze linhagens de 
Xanthomonas para selecionar a linhagem com maior produtividade e caracterização quanto a 
viscosidade aparente. Este trabalho possibilitou o desenvolvimento de um processo tecnoló-
gico limpo, que vem de encontro às exigências ambientais. As onze linhagens de Xanthomo-
nas utilizadas no estudo foram obtidas a partir da Coleção de Culturas do Instituto Biológico 
– Campinas – SP. Para inoculo e produção do biopolímero utilizou-se meio de crescimento 
de células, YM padrão (Yeast-Malt), e meios fermentativos  MP-I (glicerol suplementado com 
sacarose) e MP-II (somente sacarose). A produção de células foi realizada em erlemmeyer de 
125 mL, contendo 14mL de meio YM, em temperatura de 28�C por 24 horas sob 150 rpm. 
Após foi transferido para erlemmeyer de 250 mL e adicionados 86 mL de meio MP-I ou MP-II, 
permanecendo a 28�C por 96 horas sob 200 rpm. Posteriormente, a goma foi recuperada, 
seca e purifi cada para as análises posteriores. As análises de viscosidade aparente das so-
luções aquosas a 3% da goma obtida foram feitas à temperatura de 25ºC, em um reômetro 
(Anton Paar mcr 301). A fermentação foi avaliada pelo rendimento de polímero em função 
da fonte carbônica. Na viscosidade aparente das soluções aquosas a 3% visualizou-se que 
as gomas testadas não apresentaram valores altos, exceto a cepa 356, que se destacou em 
ralação a goma comercial.  As linhagens 1970, 247 e 729 apresentaram maior produtividade 
em meio MP-I. A maioria das linhagens testadas apresentou maior rendimento neste mesmo 
meio. Algumas cepas como a 356, 290, 472, 1078 e 1182 apresentaram maior rendimento 
no meio MP-II. Quanto a viscosidade, comparando as gomas 356, 290, 729 e Comercial, os 
melhores valores foram com a goma sintetizada pela 356. A produção máxima de xantana foi 
de 8,667014 g.L-1 produzida em MP-I. As gomas produzidas apresentaram comportamento 
reológico pseudoplástico. (PIBIC/CNPq) 

Palavras chaves: Goma Xantana, Produção e Viscosidade.
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ANÁLISE DA OBRA DE EDUARDO COUTINHO 
COMO SÍMBOLO DA PRODUÇÃO 

DOCUMENTÁRIA CONTEMPORÂNEA. 

Andréa Carla de Oliveira Santos (Curso de Jornalismo – UNIT, bolsista do PIBIC/FAPITEC 
- UNIT, vandreaad@bol.com.br; co-autora Maria Beatriz Colucci - ex-professora adjunta da 
Universidade Tiradentes, doutora em Multimeios pela UNICAMP, bcolucci@uol.com.br).

Esta pesquisa investigou, no documentário contemporâneo à produção do cineasta Eduar-
do Coutinho, de forma a demonstrar a sua importância e infl uência no cinema documentário 
brasileiro. Inicialmente procedeu-se à investigação do quadro conceitual, a partir de pesqui-
sa bibliográfi ca e documental, buscando informações que pudessem fundamentar o foco da 
análise da pesquise, colocando o cineasta estudado como um dos maiores documentaristas 
do Brasil. Paralelamente foi feito um levantamento da fi lmografi a do mesmo, a fi m de con-
textualizar seus dispositivos fílmicos através da sua fi lmografi a. O resultado da pesquisa 
foi à produção de um artigo científi co que pontuou vida e obra de Eduardo Coutinho, seus 
dispositivos fílmicos e sua forma particular de fi lmar o real. Através da pesquisa foi possível 
perceber a relevância de Eduardo Coutinho para o documentário brasileiro, um de seus 
fi lmes é considerado por grandes cineastas e estudiosos dessa temática como o divisor 
d’águas do cinema documentário, existe o antes e o depois de Cabra Marcado para Morrer. 
E sua trajetória se confunde com a própria história do cinema documentário. A análise de 
alguns fi lmes pontuou seus dispositivos e evidenciou sua infl uencia sobre outros documen-
taristas. (PIBIC/ FAPITEC).

Palavras-chave: Eduardo Coutinho; dispositivos fílmicos; documentário contemporâneo.
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AS ASSOCIAÇÕES LIVRES “SOCIEDADE BÍBLICA 
AMERICANA” E “SOCIEDADE BÍBLICA BRITÂNICA” 

NA DIFUSÃO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS 
E CIVILIZATÓRIAS ATRAVES DE IMPRESSOS 

PROTESTANTES NO BRASIL DOS OITOCENTOS. 

Paula Mangieri de Oliveira (Curso de Matemática/PPED/GPHPE/Unit/PIBIC-CNPq/ pauli-
nha_mangieri@hotmail.com) Profa. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento 
(PPED/GPHPE/Unit/ ester.fraga@uol.com.br).
 

Este trabalho se insere na História da Educação, o qual tem possibilitado aos pesquisa-

dores deslocarem seu foco de investigação das normas educacionais para as práticas 

educacionais. Este trabalho fez parte de uma pesquisa desenvolvida com o apoio do 

CNPq com o título: As Associações livres “Sociedade Bíblica Americana” e “Sociedade 

Bíblica Britânica”, com o objetivo de compreender a difusão de práticas educacionais e 

civilizatórias através de impressos protestantes no Brasil oitocentista, a partir da análise 

de documentação dessas instituições. Com isso, procurou-se identifi car a estrutura admi-

nistrativa das Sociedades Bíblicas, averiguar as estratégias de defi nição de tradutores e 

revisores, analisar a política de distribuição de impressos dentro dos Estados Unidos e 

Inglaterra e em outros países e investigar as agências que abriram no Brasil a partir do 

século XIX. Para a execução dessa investigação, foi realizada a leitura e discussão da bi-

bliografi a referente ao tema. Logo após, iniciou-se o processo de tradução do documento 

The Manual of the American Bible Society (1878) para melhor compreensão sobre a orga-

nização administrativa da Sociedade Bíblica Americana, seus objetivos na disseminação 

de impressos protestantes, a defi nição dos temas, autores, editores, tradutores, revisores, 

agentes e colportores chegando até o leitor. Posteriormente, foi feito o cruzamento dos 

dados traduzidos com as leituras de alguns livros, dentre eles, o livro “História Documental 

do Protestantismo no Brasil”, de Ducan Reily, que nos permitiu entender parte da rede de 

sujeitos que contribuíram para imposições de normas que conduziram as estratégias de 

difusão e apropriação de saberes tanto religiosos como educacionais. Pela difi culdade em 

traduzir o conjunto de documentos previstos no início do projeto, só foi possível traduzir 

e analisar aquele referente à Sociedade Bíblica Americana (The Manual of the American 

Biblias Society/1878), publicado pela American Biblie Society Press, no ano de 1878 e 

composto por 81 páginas, com 82 capítulos o qual possibilitou compreender um pouco 

mais sobre a criação, organização, administração e execução de ações dessa instituição. 
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A disseminação de impressos religiosos fl uiu num país ainda pouco conhecedor de seus 

direitos. Tratando-se do século XIX, havia ainda pessoas não alfabetizadas e o trabalho 

de venda de impressos, os missionários, agentes e vendedores ambulantes contribuíram 

para a aproximação de desconhecedores da escrita. Pois, esse grupo de estrangeiros, 

além de divulgar material cristão, oferecia aulas para alfabetizar a quem desejasse apren-

der a ler, defendendo que era necessário saber ler para ler a Bíblia, uma maneira de 

proselitismo. (PIBIC/CNPq).

Palavras-chave: Associações Livres, Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica 
Britânica, Impressos Protestantes
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EXPRESSÕES CULTURAIS E SIGNIFICAÇÕES DE 
NOSSA MORALIDADE: EXUS, “POVO DA RUA”. 

Michelle Ramos Sampaio (UNIT – Curso de História, mimizinha.ramos@hotmail.com), 
Dinamara Garcia Feldens (UNIT – Curso de História/PAPGP, dfeldens@hotmail.com).

O tema pesquisado são signifi cações das religiões de origem africanas e as suas posteri-
dades, enfocando em uma dessas religiões, o Candomblé. Tendo como ponto de partida o 
Candomblé de Angola, no qual atribuem ações boas e más a algumas das suas divindades, 
os Orixás e os Exus. Buscando assim uma narrativa das histórias de vida dos Exus, divin-
dades que servem aos orixás e possuem uma vida lasciva e muitas vezes marginal encon-
tramos uma relação repleta de uma produção de signifi cados presentes em nossa cultura. 
Analisamos teoricamente os mencionados signifi cados presentes na história do candomblé 
de Angola de um terreiro da cidade de Aracaju, localizado no Conjunto Augusto Franco. 
Durante as festas do Candomblé os orixás se manifestam por meio de transe ritual, que 
envolve também o sacrifício de animais e o preparo do prato que serve para um posterior 
banquete. – A pesquisa bibliográfi ca se deu junto à literatura sobre o assunto em livros, 
revistas, jornais e textos da internet como bibliografi a auxiliar com o objetivo de colhermos 
dados teóricos sobre o assunto e com isso obtermos clareza sobre as questões abordadas. 
Desenvolvendo também a pesquisa etnográfi ca propondo descrever e interpretar ou expli-
car a cultura de um grupo de pessoas, segundo a qual os resultados das pesquisas vão 
ser de certa forma julgados quanto à verdade (ou validade) e relevância, já que as pessoas 
constroem um mundo social, através de suas interpretações e ações baseadas em tais 
interpretações.  – Freqüentamos por diversas vezes o local pesquisado (um terreiro em 
Aracaju), onde observamos os trabalhos realizados na roça que recebera o nome de Ile Ase 
Ocõ Becén Idamegé, que signifi ca Casa de Oxum Maré Idamg, a forma no qual produzem 
as suas atividades e o respeito e a seriedade à ele dado para o desenvolvimento da roça. 
– A religião é um assunto que merece muita atenção aos seus detalhes e as suas diversas 
formas que é trabalhada e apresentada. Com esse trabalho podemos entender, conhecen-
do melhor quem são os Exus, e a produção de signifi cados presentes na nossa cultura. 
Com toda a sua preparação e produção, o que representa este no meio dessas divindades. 
A forma como os Exus são cultuados, ou seja, com a matança de animais, consumo de 
bebidas alcoólicas, uso de cigarros, músicas e danças que remetem ao profano fazem com 
que a maioria das pessoas de religiosidade cristã remeta ao culto à satã. Isso gera medo 
por parte daqueles que participam do Candomblé e preconceito por aqueles que não têm 
conhecimento da verdadeira essência dessa religiosidade perante a sociedade, que faz 
uma ligação ao satanismo e os que participam do Candomblé. (PIBIC/CNPq).

Palavras chave: Religião, Candomblé de Angola, Exus
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ESTUDO SOBRE O POSICIONAMENTO DO SER 
PROFESSORA MEDIADO PELO CINEMA DO 

MUNICIPIO DE ARACAJU- SE.”

Lívia de Melo Barbosa (Curso de Psicologia - UNIT, PIBIC/Cnpq,  melolivia@ig.com.br), 
Alisson O. Cruz Ramos Silva (Curso de Jornalismo – UNIT, PIBIC/FAPITEC, alisson_
oliveira007@hotmail.com)

Neste estudo, foi utilizada a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada 
nos pressupostos teóricos da psicologia cultural, envolvendo os processos de posiciona-
mentos do Self, histórias de vida, narrativas, usando as entrevistas como fonte de dados. 
Participaram da pesquisa seis professoras que além da atividade acadêmica, eram mães e 
lecionavam em instituições de ensino público. Esses foram os critérios estabelecidos a fi m 
de propiciar uma compreensão sobre a infl uência midiática na cultura da contemporaneida-
de e, conseqüentemente, nas professoras participantes. A pesquisa se desenvolveu em seis 
etapas: a primeira etapa constituiu na transcrição dos fi lmes selecionados, em seguida foi 
realizada a análise das transcrições dos fi lmes para verifi car seus signifi cados, após foi efe-
tuada a assistência coletiva dos fi lmes com as professoras, logo se realizou uma entrevista 
com cada professora para descobrir os signifi cados observados por elas, depois realizamos 
transcrições das entrevistas, analisamos as mesmas e construímos um mapa de dados com 
a fi nalidade de verifi car os signifi cados presentes em seus depoimentos. A seguinte pesqui-
sa nos proporcionou entender como os signifi cados constituídos através de experiências de 
vida e pelos meios de comunicação de massa infl uenciam no processo de formação social 
da professora. Apesar das professoras convergirem em opiniões em relação às difi culdades 
de seus ofícios, elas possuíam pontos de vista diferentes a respeito de seu papel na socie-
dade, fruto de uma construção sócio-cultural distinta de cada uma, cumulativa ao longo de 
suas vivencias e experiências. (PIBIC/CNPq).

Palavras chaves: professoras, cinema e mulher.
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ROBERT REID KALLEY E SEUS COLPORTORES NA 
DISSEMINAÇÃO DE IMPRESSOS PROTESTANTES E 

A IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS NO 
BRASIL OITOCENTISTA 

Priscila Silva Mazêo (Curso de Pedagogia. PPED/GPHPE/UNIT/FAPITEC. E-mail: 
prismazeo@hotmail.com) Profa. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento 
(PPED/GPHPE/UNIT/FAPITEC. E-mail: ester.fraga@uol.com.br) 

Este artigo tem como foco analisar a ação do agente da Sociedade Bíblica Britânica, Robert 
Reid Kalley, e a relação com a disseminação de novas práticas educativas e civilizatórias a 
partir de meados do século XIX através de cartas, relatórios que foram publicadas por João 
Gomes da Rocha, fi lho adotivo de Kalley, nos volumes 1 e 2, do livro intitulado Lembranças 
do Passado. Como também, averiguar de que maneira Kalley foi um propagador de um mo-
delo religioso e educacional difundido no Brasil Oitocentista, levantar os nomes e locais de 
trabalho dos colportores que estavam sob a direção dele e, verifi car títulos e temas dos im-
pressos que circularam no país. Para tanto, foi utilizado como referencial teórico-metodoló-
gico Nascimento (2004, 2007a, 2007b), Weber (2002), Elias (1994), Chartier (1990), concei-
tos como cultura, associações voluntárias e práticas. Pode-se observar que a disseminação 
de tais impressos protestantes teve um papel signifi cativo que, consequentemente, auxiliou 
na formação cultural e ética do povo brasileiro durante o século XIX. (PIBIC/FAPITEC)

Palavras-chave: Robert Reid Kalley; Colportores; Instituições Educativas; Impressos 
Protestantes; Sociedades Bíblicas. 
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ESTUDO SOBRE OS SIGNIFICADOS SÓCIO-CULTURAIS 
QUE PERMEIAM NOS POLICIAIS MILITARES QUE 
TAMBÉM SÃO PROFESSORES DO MUNICIPIO DE 

ARACAJU- SE. 

Alisson O. Cruz Ramos Silva (Curso de Jornalismo – UNIT, PIBIC/FAPPITEC, alisson_oli-
veira007@hotmail.com), Lívia de Melo Barbosa (Curso de Psicologia - UNIT, PIBIC/Cnpq, 
melolivia@ig.com.br), Drª Fabrícia Teixeira Borges (NPED- UNIT, fabricia.borges@gmail.
com), Amaurí Nunes de Souza ( Curso de Psicologia- UNIT, a_mauri_nunes@hotmail.com)  

Sabíamos que a profi ssão de professor e policial eram distantes em suas construções histó-
ricas e culturais, e que as atividades desenvolvidas requeriam habilidades e conhecimentos 
diferenciados, assim, surgiram indagações para entender quais os processos psicológicos, 
especialmente os subjetivos, que permeavam a relação entre estas duas atividades. Neste 
estudo, foi utilizada a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos 
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, envolvendo os processos de 
posicionamentos do Self, histórias de vida, narrativas, relação do pensamento e da lingua-
gem, usando as entrevistas como dados. Participaram da pesquisa cinco professores do 
sexo masculino, que além de serem policiais também desempenham a atividade de profes-
sor.  A escolha dos participantes foi feita em escolas privadas e públicas do município de 
Aracaju. Não houve restrições em relação à idade, estado civil e tempo de atuação nas duas 
profi ssões. Afi m de explicar melhor os resultados, decidimos dividi-lo em quatro tópicos. O 
primeiro tópico fez uma abordagem sobre as histórias de vida dos participantes, o próximo 
discutiu sobre os signifi cados que estavam presentes no ser policial e no ser professor, em 
seguida discutimos sobre os signifi cados que permeavam nas duas profi ssões e por último 
a relação entre masculinidade e feminilidade presentes nas duas profi ssões, levando-se em 
consideração o contexto social e a cultura dos entrevistados.  A seguinte pesquisa nos pro-
porcionou entender como os signifi cados atualizaram-se nas formas de ser do professor em 
sala de aula e no seu cotidiano. Durante a construção e análise das entrevistas de histórias 
de vida, também, conseguimos identifi car vários signifi cados, muitas vezes parecidos, que 
permearam entre os entrevistados. Apesar de exercerem as mesmas profi ssões, são pessoas 
diferentes e que possuíam posicionamentos diferentes, todavia com vários signifi cados inco-
muns, signifi cados esses que foram construídos sócio- culturalmente.(PIBIC/FAPITEC)

Palavras chaves: policiais, professores e self.
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM SERGIPE: CARACTERIZAÇÃO E REPERCUSSÃO 

DAS AÇÕES, ATRAVÉS DO SALVE E DOS SERVIÇOS DE 
ENCAMINHAMENTOS DA REDE DE PROTEÇÃO. 

Erasmo Barros Rodrigues Teixeira (ITP/UNIT, erasmort10@hotmail.com), Luiz Antônio 
Chagas Rabelo (ITP/UNIT, lularabelo@hotmail.com), Marcus Vinicius Oliveira Santos (ITP/
UNIT, Marvin_psi@hotmail.com). Marlizete Maldonado Vargas (curso de psicologia – ITP/
UNIT, marlizete@uol.com.br), Poliana Reis de Oliveira (Mestranda em Saúde e Ambiente – 
UNIT, pro23@ig.com.br).

Nas últimas décadas, estudos sobre violência ampliaram a percepção e a discussão sobre 
os problemas sociais existentes e seus impactos na qualidade de vida e saúde da popula-
ção. Esta pesquisa objetivou identifi car os tipos prevalentes de violência contra crianças e 
adolescentes registrados pelo Sistema de Aviso Legal por Violência, maus tratos ou Explo-
ração contra a criança ou adolescente – SALVE, Órgão do Ministério Público de Sergipe. 
Este estudo trata do levantamento documental com recorte transversal (2006-2008) de to-
das as notifi cações de violência, exploração ou maus-tratos contra crianças e adolescentes 
realizadas em Sergipe através de dados em via oral (Disque-denúncia Nacional) ou escritas 
(formulário do SALVE). Durante o processo da pesquisa foram percebidas difi culdades na 
categorização dos noticiamentos e preenchimento dos formulários do SALVE. Assim, foi 
realizada, em parceria com o Ministério Público, Secretaria Estadual de Educação e o Hos-
pital de Urgência de Sergipe, uma capacitação para profi ssionais da Assistência, Educação, 
Saúde e Conselheiros Tutelares, notifi cadores em potencial de casos de violência envolven-
do crianças e adolescentes em Sergipe. Na análise dos dados foi utilizada a estatística des-
critiva, através software SPSS 16.0, para freqüências e proporções, análise entre variáveis 
como: origem da notifi cação e sistema utilizado, data, localidade, sexo, ano de ocorrência. 
Os resultados apontaram a predominância de vítimas do gênero feminino, com idade entre 
0 (zero) e 11 (onze) anos cuja violência ocorrera no próprio ambiente familiar. Os tipos de 
violência prevalentes  nos noticiamentos foram a física e a negligência. O município com 
maior número de noticiamentos foi Aracaju, através do Disque-Denúncia. Os noticiamentos 
através dos formulários do SALVE foram encaminhados apenas pelos serviços da Rede de 
Saúde ou dos Conselhos Tutelares. Ressalta-se a necessidade de maior articulação entre 
os atores que compõem a rede de proteção às crianças e adolescentes, sobretudo nos mu-
nicípios do interior de Sergipe, e das Redes de Educação estadual e municipal. Conclui-se 
que o instrumento formulado pelo SALVE, foi muito pouco utilizado (aproximadamente 1%), 
atentando-se para a necessidade de maior articulação entre o poder público e a sociedade 
civil sergipana para que todos conheçam as providências a serem tomadas diante dos ca-
sos envolvendo vítimas de violência na infância e juventude. (PIBIC/FAPITEC)

Palavras chaves: notifi cação de violência; criança/adolescente; rede de proteção.



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 323

VIOLÊNCIA: FATORES E REPERCUSSÕES 
PSICOSSOCIAIS NAS FAMÍLIAS ARACAJUANAS. 

Laíze Fonseca Oliveira (Curso de Psicologia/UNIT e ITP/UNIT, laizeoliveira@hotmail.com); 
Taiane Alves (Curso de Psicologia/UNIT e ITP/UNIT, taianealves83@hotmail.com); Poliana 
Reis de Oliveira (Curso de Psicologia/UNIT, Professora/UNIT, pro23@ig.com.br) Marlizete 
Maldonado Vargas (Curso de Psicologia, Orientadora-ITP/UNIT, marlizete@uol.com.br).

A questão da violência no Brasil se confi gura como um dos mais sérios problemas da saúde 
pública. Segundo relatório da OMS de 2002, as taxas brasileiras de homicídio, que represen-
tam apenas a ponta do “iceberg” dos problemas da violência social são superadas somente 
pelas da Colômbia e El Salvador. Para se compreender o fenômeno da violência, que é mul-
tifacetado, se faz necessária a realização permanente de estudos multidisciplinares que o 
focalize a partir das especifi cidades locais, articuladas com a análise dos fatores mais gerais 
do sistema globalizado. Desta forma, este projeto tem por objetivo: caracterizar os fatores 
envolvidos nos atos de violência nos âmbitos familiar de Aracaju e suas repercussões psicos-
sociais. O desenho metodológico adotado nesta pesquisa foi de natureza mista: quantitativa 
e qualitativa. A opção pelas duas abordagens se baseia no interesse em levantar de forma 
mais ampla o fenômeno da violência em Aracaju caracterizando-o e, na compreensão da 
complexidade de um fenômeno que decididamente não se limita a dados estatísticos. Como 
sujeitos participaram 200 famílias de classe média a partir do método de coleta “bola de neve”, 
no qual uma família participante da pesquisa indica outras três para participarem também. Os 
resultados apontaram que: 44% das famílias entrevistadas descrevem a violência como um 
movimento contrário ao bem-estar, que tem suas principais causas no comportamento indivi-
dual (falta de respeito) em detrimento do social e político (falta de oportunidade) e suas con-
seqüências foram medo e insegurança. Houve ainda uma baixa freqüência de respostas que 
afi rmaram que algum membro já sofrera (28%) e já cometera (8%) algum tipo de violência, 
dado contraditório à mídia, que vem tratando deste problema de forma cada vez mais cres-
cente, apoiada em pesquisas e levantamentos de opinião. Foram coletados também 3.448 
dados referentes às fi chas de lesões corporais e de violência sexual dos anos de 2006 e 2007 
no IML onde os resultados apontaram que: 55,40% (em 2006) e 56,60% (em 2007) das víti-
mas são do sexo feminino e os vínculos com o agressor e o local da agressão não é informado 
na maioria dos processos (56%; 70,76% respectivamente). Desta forma, podemos considerar 
que a partir dos dados coletados é possível corroborar o que a literatura especifi ca traz sobre 
a violência de gênero, já que a maior parte das vítimas de agressão física no período estudado 
é do sexo feminino. Os resultados desta pesquisa podem contribuir para um melhor entendi-
mento da realidade da violência na capital do menor estado do país, assim como colaborar na 
implantação de políticas públicas para a cidade de Aracaju. (PIBIC/CNPq)

Palavras-chaves: Violência, família, saúde.
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ESTUDO DA OBTENÇÃO E AÇÃO DE PRODUTOS 
LÁCTEOS FUNCIONAIS E PROBIÓTICOS. 

Artur Vagner Uchoa da Silva Gomes (UNIT, arturvg@hotmail.com), Jackeline Andrade Gama 
(UNIT, jackelinegama@se.senai.br), Sheila Brito Rezende (UNIT, sheilabrezende@yahoo.
com.br), Roneval Felix de Santana (ITP, roneval_felix@hotmail.com), Álvaro Silva Lima (UNIT 
ITP, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara Faria Soares (UNIT/ ITP, cleide_mara@itp.org.br)

Uma das culturas para a produção de bebida láctea, que está sendo bastante estudada 
são os grãos de kefi r. A bebida láctea Kefi r é o produto resultante da fermentação do leite 
pelos grãos de kefi r ou por adição de levedura de cerveja e fermentos láticos próprios. O 
kefi r é uma bebida secular originária das montanhas do Cáucaso. Esses grãos formam em 
seu interior uma matriz (biomatriz) que comporta uma série de diferentes micro-organismos. 
O presente trabalho tem como objetivo, avaliar as condições de processos para obtenção 
de um produto lácteo funcional e probiótico, com a metodologia de processo de iogurte 
utilizando como cultura “starter”, os grãos de kefi r. O microrganismo utilizado foi o consórcio 
microbiano kefi r obtido junto a Organização Pastoral da criança em Aracaju - SE, mantidos 
em solução com 10% de açúcar mascavo no LPA. O processo fermentativo foram condu-
zidos, utilizando dois planejamento de experimentos 2³ com 3 (três) pontos centrais cuja 
variável resposta foi viscosidade, o primeiro nas seguintes condições: leite em pó (5, 10 e 
15 g), temperatura (35, 45 e 55°C), grãos de kefi r (1, 3 e 5 %). Após a condição previamente 
selecionada foi realizado o segundo o delineamento experimental, nas seguintes condições: 
leite em pó (0, 7,5 e 15 g), temperatura (25, 35 e 45°C), grãos de kefi r (5, 7,5 e 10 %), cuja 
a variável resposta foram determinadas no tempo de 6 e 24 horas. A maior viscosidade foi 
determinada nas seguintes condições: 15g de leite em pó, 45˚C e 10% de grãos de kefi r. 
O tempo selecionado para o processo fermentativo foi de 24h, onde também se obteve o 
maior número de células viáveis. (PIBIC/FAPITEC)

Palavras- chaves: Produtos lacteos; Probióticos
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COMPARAÇÃO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE 
SECAGEM NA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE 
GIRASSOL EMPREGANDO PROPANO PRESSURIZADO. 

Thiago Carlindo Ferreira Soares (UNIT/ LTTL-ITP, thiagocarlindo@gmail.com), Wellington 
Barreto da Rocha Filho (UNIT/ LTTL-ITP, wellingtonbarreto@gmail.com), Elton Franceschi 
(MEP-UNIT/ LTTL-ITP, franceschi.elton@gmail.com), Claudio Dariva (MEP-UNIT / 
LTTL-ITP, claudio_dariva@itp.org.br)

A semente de girassol está entre as principais oleaginosas cultivadas no mundo. Seu óleo 
é considerado como potencial como fonte de combustíveis alternativos. O óleo de girassol 
pode ser considerado também um alimento funcional devido a presença de compostos com 
características benéfi cas à saúde humana. O teor médio de óleo nos grãos é de 40 a 45%. 
A torta resultante da extração do óleo fornece um material rico em proteínas, em torno de 
25%, que pode ser utilizado na produção de rações. A obtenção dos óleos vegetais a partir 
de oleaginosas pode ser realizada por diferentes métodos de extração como prensagem 
a frio e extração por solvente. Na extração por prensagem a frio o rendimento em óleo é 
baixo e na extração por solvente há a necessidade de etapas posteriores de separação. A 
tecnologia de extração com fl uidos pressurizados sub ou supercríticos tem sido estudada 
extensivamente como uma alternativa aos processos convencionais. Neste sentido, o obje-
tivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da temperatura de extração a pressão constante 
bem como avaliar o efeito de diferentes métodos de secagem da semente de girassol sobre 
o rendimento em óleo empregando propano pressurizado. As sementes de girassol (Helian-
thus annus L) utilizadas foram da cultivar Embrapa 122/V.2000, Safra 2007/2008, de ciclo 
precoce e alto teor de óleo, gentilmente fornecidas pela Embrapa/SNT/EN/Dourados-MS. 
As sementes foram adquiridas com um teor de umidade em torno de 0,087 em base seca 
(b.s) e armazenadas à temperatura de (21 ± 1)ºC. Para avaliar os diferentes métodos de 
secagem, antes dos experimentos de extração, as sementes foram reumidifi cadas por 24 
horas a 35°C. A secagem foi realizada por dois métodos, estufa e radiação por infraverme-
lho, em duas faixas de temperatura, 30 e 60°C. Após secas, as sementes foram trituradas 
até uma granulometria entre 20 e 200 mesh. Empregou-se gás propano, proveniente da 
White Martins, para realização das extrações. Foram avaliadas duas faixas de temperatura 
sobre o rendimento, 30 e 60°C, e manteve-se a pressão fi xa de 100 bar e o fl uxo de propa-
no a 2 ml/min. Os resultados de extração mostraram que os maiores rendimentos obtidos 
foram nas condições de secagem a 60°C para ambos os métodos e na temperatura de ex-
tração de 30°C chegando a rendimentos da ordem de 34% em óleo com aproximadamente 
40 minutos de extração. Quando as extrações foram realizadas a 60°C para as amostras 
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também secas a 60°C, o rendimento caiu para cerca de 25% quando as amostras foram 
secas em infravermelho e, para cerca de 27% quando as amostras foram secas em estufa 
convencional. Neste sentido verifi ca-se a potencialidade da técnica de extração por fl uidos 
comprimidos que permite a extração de óleos vegetais com alto rendimento e sem etapas 
posteriores de separação. (PIBIC/CNPq)

Palavras-chave: óleo de girassol, propano, extração, secagem.
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APLICAÇÃO DO PROCESSO FENTON NO TRATAMENTO 
DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. 

Antonio Carlos Brito Matos Júnior (Curso Engenharia Ambiental – UNIT e LMTE/ITP/
UNIT),Glauber Dydson de S. Santana (Curso Engenharia Ambiental – UNIT e LMTE/ITP/
UNIT), Emiliano Almeida Gomes (Mestrado em Engenharia de Processos – UNIT e Petro-
bras); Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ITP e UNIT),Álvaro Silva Lima (LMTE/ITP e UNIT).

Diversos problemas ambientais interferem no equilíbrio do ecossistema aquático, tais como, 
lançamentos de efl uentes sem tratamento adequado, os quais difi cultam e encarecem o 
tratamento de água para o consumo humano. O processo para remoção destes contami-
nantes torna-se cada vez mais urgente devido à escassez de água de boa qualidade. O 
Estado de Sergipe é um grande produtor de petróleo, nesta atividade é gerada uma grande 
quantidade de água produzida, que deve ser tratada antes do seu descarte. O objetivo do 
trabalho foi aplicar o processo Fenton no tratamento de água de produção de petróleo. A 
água produzida foi sintetitazada no laboratório utilizando NaCl (100.000mg/L) e petróleo até 
teor de óleos e graxas de 400mg/L. O processo Fenton foi realizado em reator de 2L com 
1L de água produzida sintética, foi avaliado o efeito da concentração de Fé+2 930, 100 e 
150mg/L), concentração de H2O2 (250, 500 e 1500mg/L) e o valor do pH inicial (3,0 a 6,0), 
corrigidos utilizando HCl e NaOH. Como resposta foi determinado o teor de óleos e graxas, 
mas também foi avaliado o teor de peróxido de hidrogênio residual e aplicada uma cinética 
de primeira ordem. A concentração de Fe+2, H2O2 que melhor propiciaram a redução da 
TOG foi 100mg/L e 500mg/L, o valor de pH inicial 3,0 foi confi rmado, como na literatura, 
como o melhor para a condução do processo Fenton (94,92% de redução de TOG). O teor 
de peróxido de hidrogênio residual  foi superior a 99% para todos os ensaios realizados. A 
cinética de primeira ordem não apresentou o ajuste desejado, a pH 3,0 a correlação foi de 
0,97 com K igual a 0,0181 min-1 e tempo de meia vida de 38,30min. Para o tratamento de 
água produzida de petróleo a melhor condução ocorre a pH inicial 3,0 com 100mg/L de Fe+2 
e 500mg/L de H2O2. (PIBIC/FAPITEC)

Palavras chaves : Tratamento de Efl uentes, Teor de Óleos e Graxas(TOG), Reagente Fenton
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TRATAMENTO DO CHORUME PELO PROCESSO 
OXIDATIVO AVANÇADO REAGENTE FENTON. 

Igor Luiz de Sousa Aragão (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT e LMTE/ITP/
UNIT, Igor.aragao88@hotmail.com), Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ ITP e UNIT, 
ebcavalcanti@gmail.com).

O chorume é um liquido de cor escura e odor nauseante proveniente da degradação física, 
química e biologia do lixo que, quando em contato com as chuvas, gera uma fração líquida 
que de acordo com cada região apresenta uma grande variabilidade na sua composição 
química. Este líquido se torna o grande vilão dos corpos aquáticos subterrâneos, pois, sua 
elevada carga orgânica se torna danoso ao meio ambiente. As características do efl uente 
variam de acordo com a região onde os atos costumeiros infl uenciam neste aspecto. O rea-
gente Fenton é um produto da reação entre o peróxido de hidrogênio (H2O2) e sais de ferro 
(Fe2+), gerando o radical hidroxila (•OH), altamente reativos. Esta reação é uma função do 
pH do meio. Este projeto teve como objetivo estudar o processo de oxidação aplicando o 
Reagente Fenton, no chorume gerado no lixão da “Terra Dura”(Aracaju/SE). Primeiramen-
te, este efl uente foi tratado físico-quimicamente (coagulação/fl oculação/fi ltração) para em 
seguida avaliar o processo oxidativo avançado utilizando a ferramenta do planejamento 
experimental 23, tendo como variáveis: [Fe+2], [H2O2] e pH. As melhores remoções no pla-
nejamento experimental foram de 66% em DQO, 61,5% em Cor(Abs.) e o pH para a melhor 
efi cácia experimental varia de 3 a 6. (PIBIC/FAPITEC)

Palavras chaves: Reagente Fenton, Chorume, Processo Oxidativo Avançado.
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ESTUDO DA IMPRESSÃO MOLECULAR PARA A 
SEPARAÇÃO DE COLESTEROL DO LEITE. 

Arnaldo Macedo de Araújo Júnior (UNIT, jr_naldinho@hotmail.com), Meirielly Santos de 
Jesus (UNIT, merielly_@hotmail.com), Lisiane dos Santos Freitas (UNIT/ ITP, lisiane_san-
tos_freitas@yahoo.com.br), Ronerval Félix dos Santos (ITP, ronevalfelix@yahoo.com.br), 
Álvaro Silva Lima (UNIT/ ITP, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara Faria Soares (UNIT/ ITP, 
cleide_mara@itp.org.br)

O objetivo deste estudo foi o estudo da efi ciência da remoção do colesterol em diferentes 
matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol-gel em solução sintética de colesterol ou do 
leite. Os suportes de adsorção e dessorção preparados foram: Matriz Pura (MP) e Polímero 
Impresso Molecularmente (PIM); estas matrizes hidrofóbicas foram obtidas a partir da hi-
drólise e policondensação completa do precursor tetraetilortosilicato (TEOS) sem adição de 
colesterol ou com adição de colesterol, respectivamente. A coluna utilizada foi de vidro e a 
base selada com lã de vidro sinterizada e algodão. Nesta unidade experimental foram rea-
lizadas as investigações referentes à variação de altura do leito (1 a 5cm), razão diâmetro: 
altura (1 a 5), granulometria da partícula (60 e 100mesh), vazão e tempo de residência nos 
ensaios realizados. A porcentagem de adsorção e a dessorção foi determinada a partir da 
dosagem de colesterol por cromatografi a líquida. Na coluna de adsorção, verifi cou-se que 
a maior remoção de colesterol na “solução sintética” foi de 80%, obtida na coluna contendo 
MP nas seguintes condições: 3 cm de altura do leito, 3 de razão:diâmetro:altura, 100mesh, 
0,0066 mL.s-1 e 768s. Enquanto, que a remoção parcial do colesterol do “leite” ocorreu nas 
mesmas condições, com exceção do 55% de remoção, 0,0041 mL.s-1 e 1212 s de tempo 
de residência, possivelmente devido ao efeito difusional. No caso da dessorção, os MIPs 
apresentaram 100% de efi ciência e na MP cerca de 30% , a maior porcentagem de dessor-
ção deve-se possivelmente a maior facilidade da retirada do colesterol da cavidade devido 
ao uso da técnica de impressão molecular. (PIBIC/CNPq)

Palavras-chave: Impressão molecular; Colesterol
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ESTUDO DE REATORES FOTOQUÍMICOS NA 
DEGRADAÇÃO DE CORANTE TÊXTIL. 

Leandro Rafael Prado (UNIT, rafaleoprado@yahoo.com.br), Silvia Maria da Silva Egues 
(UNIT, egues@ibest.com.br), Disley Prates (UNIT, disley_disc@hotmail.com).

Nas últimas décadas, o aumento populacional e o conseqüente aumento das atividades 
industriais vêm contribuindo para o agravamento dos problemas ambientais, principalmente 
em relação à preservação das águas superfi ciais e subterrâneas. A indústria têxtil se des-
taca por seu processamento ser gerador de grande quantidade de efl uentes líquidos alta-
mente poluidores, contendo elevada carga orgânica, cor acentuada e compostos químicos 
tóxicos ao homem e ao meio ambiente. A fotocatálise heterogênea, processo onde são gera-
das espécies altamente reativas de oxigênio excitado (O2•-) e radicais hidroxila (OH•), é uma 
tecnologia promissora que vem sendo empregada para tratar e purifi car águas de abasteci-
mento e residuárias pela destruição de diferentes tipos de microrganismos, de matéria orgâ-
nica natural e de diferentes classes de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Os poluentes 
são degradados (produzindo CO2, H2O e ácidos minerais) ou transformados em substâncias 
menos nocivas. Neste contexto, a proposta deste projeto foi o estudo de reatores contínuos 
para o processo de fotocatálise heterogênea utilizando um catalisador comercial imobilizado, 
o TiO2 Degussa P-25, e radiação solar como fonte de radiação ultravioleta. Foram avaliados 
os reatores dos tipos placa plana (formando um fi lme de água descendente) e cilíndrico para-
bólico (PTR, do inglês parabolic trough reactor). Foram construídos dois reatores solares: um 
de placa plana em acrílico e um reator do tipo cilíndrico parabólico que concentra a luz solar 
em uma linha focal por meio de espelhos parabólicos e utiliza a radiação solar direta. O reator 
solar foi conectado a um tanque pulmão contendo 1 litro do efl uente sintético a ser tratado e 
uma bomba peristáltica (Variable Flow Mini-Pump model 3389) fez a circulação do efl uente. 
Amostras foram coletadas em tempos pré-estabelecidos de 0, 15, 30, 60, 75, 90 e 120 minu-
tos, e ao término da reação foram feitas as análises de cor por espectrofotometria no UV-Vis. 
O reator foi posto em inclinação de 10° em relação ao horizonte, devido à latitude de Aracaju 
(-10,95°), posição que permite o maior aproveitamento da energia solar. Foram realizados 
experimentos no reator PTR para a remoção do corante dispersivo palanil azul escuro 3RT no 
efl uente sintético, com uma concentração de 60 mg/L e vazão de 39,13 L/h que apresentou 
remoção de 47%. Ao se utilizar uma vazão de 7,2 L/h não obteve-se remoção signifi cativa. 
Os reatores solares do tipo placa plana e do tipo cilíndrico parabólico foram construídos e 
mostraram-se adequados aos experimentos, onde foram feitos estudos de remoção de coran-
te em diferentes vazões. O melhor resultado foi na vazão de 39,13 L/h pois o efl uente passa 
mais vezes pelo reator e de forma turbulenta, proporcionando maior contato com o catalisador 
fi xado no reator. (PIBIC/CNPq)

Palavras chave: Reatores, Fotocatálise
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ESTERIFICAÇÃO EM REATOR MICRO-ONDAS 
EMPREGANDO LÍQUIDOS IÔNICOS. 

Marcela Oliveira Meneses (ITP – LSCD, marcela_mns@yahoo.com.br), Montserrat Fortuny 
Heredia (ITP – LSCD, fhmontse@yahoo.es), Juliana Silva Alves Carneiro (ITP – LSCD, 
julicarneirobr@yahoo.com.br), Alexandre Ferreira Santos (ITP – LEP, alexfsantos@hotmail.
com), Cláudio Dariva (ITP – LTTL, claudio.dariva@yahoo.com.br), Silvia Maria da Silva 
Egues (ITP – LTTL, egues@ibest.com.br), André Luis Dantas Ramos (aldramos@uol.com.br), 
Lisiane dos Santos Freitas (ITP – LTTL, lisiane_santos_freitas@yahoo.com.br)

O biodiesel é um combustível alternativo natural de fonte renovável, que substitui total ou 
parcialmente o óleo diesel de petróleo em motores ciclo diesel automotivos. Pode ser produ-
zido a partir de varias rotas sendo as mais conhecidas a transesterifi cação e a esterifi cação. 
A esterifi cação na produção do biodiesel é o foco do nosso estudo, e consiste na reação 
entre ácidos graxos e alcoóis de cadeia curta obtendo-se água como subproduto. Com o 
objetivo de atingir tempos reacionais menores e taxas de aquecimentos mais efi cientes, 
este trabalho propõe o uso das micro-ondas como fonte de aquecimento da reação de 
esterifi cação entre o ácido oléico e o metanol utilizando como catalisador um líquido iônico 
com propriedades ácidas (LI). Estudos a respeito do poder catalítico dos LIs e o seu caráter 
hidrofílico, na tentativa de deslocar o equilíbrio da reação, também foram realizados. Além 
disso, foi avaliada a infl uência na conversão da reação das razões molares entre os reagen-
tes, as temperaturas reacionais e a concentração do catalisador. A esterifi cação utilizando 
LI como catalisador para a reação via irradiação de micro-ondas se mostrou uma alternativa 
promissora, tendo em vista a possibilidade do isolamento deste catalisador para futuras 
utilizações, e as altas conversões obtidas em baixos tempos de processo. As condições rea-
cionais que resultaram em cinéticas mais rápidas foram temperatura de 150°C e excesso de 
metanol em razões molares superiores a 10:1. Nestas condições, o líquido iônico testado foi 
capaz de promover a conversão quase completa dos reagentes em tempos reacionais re-
lativamente curtos. O aumento na concentração do catalisador resultou numa considerável 
elevação das conversões obtidas. Tais resultados apontam para um caráter tanto inovador 
quanto promissor dos estudos que combinam liquido iônico e irradiação micro-ondas aplica-
da à reação de esterifi cação para a produção de biodiesel. (PIBIC/CNPq)

Palavras chave: liquido iônico, esterifi cação, micro-ondas
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A SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DO CURSO DE 
LETRAS-PORTUGUÊS NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DO PROCESSO.

Claudia de Souza Cardoso Meirelles. (Mestrado em Ciências Sociais- UFRN-MINTER. 
Email: meirelles.claudia@oi.com.br)

Neste trabalho tratarei de analisar o processo de socialização entre alunos do curso de 
Letras-Português na modalidade a distancia da Universidade Tiradentes do pólo de Aracaju, 
em um método pedagógico regrado pelos diálogos e saberes existentes entre os agentes 
do processo, as trocas afetivas, as ações, suas interações e como se representam no meio 
virtual. A educação que temos hoje se constitui na imagem clara do sistema vivido por toda 
a sociedade, em um mundo globalizado. As pessoas estão cada vez mais vivendo, radi-
calmente, “conectadas” e as novas tecnologias de informação e comunicação têm enorme 
infl uência, seja ela na forma de se relacionarem ou de adquirirem conhecimento. Neste con-
texto, as novas tecnologias de informação e comunicação além de possibilitarem a integra-
ção entre os povos, culturas e sociedades, permitiram uma ampla socialização.  O interesse 
pelo tema surgiu devido à minha experiência profi ssional e avaliação na formação do aluno 
enquanto indivíduo da sociedade. O indivíduo para estar em sociedade, será necessário 
participar do processo dialético entre a exteriorização, a objetividade e a interiorização. En-
tretanto, apesar do indivíduo fazer parte da sociedade, nasce predisposto à Sociabilidade, 
tornando-se um membro dela em tempo singular. Para tanto, a pesquisa a que chamamos 
de pré-teste, não fi nalizada, mostra parte dos resultados do grupo focal uma signifi cativa 
constatação de que a socialização produz signifi cados para o mundo, e ainda confi rma que 
o sentimento de parceria cria uma efetiva aprendizagem, mesmo em diferentes realidades.
Palavras-chave: socialização, educação a distância, interações.
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O PENSAR SOCIOLÓGICO NA OBRA OS 
CORUMBAS DE AMANDO FONTES. 

Clodoaldo Messias dos Santos ( mestrando em Ciências Sociais- UFRN/ Coordenador Ad-
junto do Curso de Letras /Português EAD- Unit, clodoaldo_santos@Unit,br)

Muito embora destacado como um “romance autenticamente proletário”, apesar de alguns 
não considerarem por não enfatizar ou sugerir a revolta do proletário, o livro OS CORUM-
BAS de Amando Fontes (1899-1967), representou a situação social do povo brasileiro do 
início do século XX, através da análise da vida dos sergipanos vivendo em Aracaju. Base-
aremos nosso estudo em uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória, com perspectiva 
crítico/analítica. Faremos ainda, uso de estudo bibliográfi co. Não podemos esquecer a obra 
OS CORUMBAS, na qual estaremos analisando literariamente e elaborando um roteiro, 
o qual muito nos ajudará na concepção da referida pesquisa. Na narrativa o que também 
estava em jogo eram os direitos dos trabalhadores, que viviam em condições precárias e 
subumanas subjugadas às vontades burguesas direcionadas pelo poder do capital. Amando 
Fontes mostra de forma bastante clara sua concordância com o que diz Hannah Arendt so-
bre a condição humana: estar isolado é estar privado da capacidade de agir. Assim estavam 
os Corumbas, pessoas estranhas e sós na cidade, enfrentando discriminações e diversos 
tipos de violência que Fontes tão bem especifi ca, violências estas, impostas pela industriali-
zação aos operários e aos imigrantes. Este é o contexto no qual entendemos que a literatura 
pode dialogar com a política, com os direitos sociais, entre outros.  

Palavras- chave: Literatura, Situação Social, Corumbas.
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DESIGNERS DA TRADIÇÃO: A PRODUÇÃO ARTESANAL 
DA CERÂMICA DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE. 

Igor Libertador Silva (Mestrando em Ciências Sociais UFRN/UNIT, igorls@ig.com.br), Lisa-
bete Coradini (UFRN, lisabetecoradini@hotmail.com)

A grande pluralidade cultural existente no estado de Sergipe pode ser percebida através 
da variedade de produções artesanais que acontecem principalmente nos seus municípios, 
abrangendo um grande número de pessoas que fazem dela uma atividade geradora de eco-
nomia. No município de Santana do São Francisco, considerado como o maior produtor de 
cerâmica do estado, a produção de cerâmica é a principal atividade produtiva e fez com que 
um grande número de pessoas procurassem a cidade para morar e trabalhar, benefi ciando 
para o crescimento e desenvolvimento da região. Berço de grandes artesãos, vem encan-
tando a todos que a visitam com suas obras de arte, além de exportar parte de sua produção 
para outros estados e o exterior. A pesquisa apresenta um cunho etnográfi co, observando, 
registrando, analisando, descrevendo e correlacionando fatos ou fenômenos na busca de 
extrair conclusões importantes acerca de fatores sociais e organizacionais relacionados 
com a produção artesanal de cerâmica da região. Para a coleta de dados são utilizados 
diversos instrumentos e procedimentos, como por exemplo: entrevistas semi-estruturadas; 
pesquisa bibliográfi ca em jornais e periódicos; pesquisa de campo; registro fotográfi co. 
Como a pesquisa ainda está em andamento, não temos dados concretos que possam ser 
apresentados. O que foi percebido até o com bastante clareza é que ainda a atividade da 
produção artesanal de cerâmica de Santana do São Francisco ainda é sólida no município 
e existe uma grande preocupação por parte dos artesãos em perpetuar o ofício. O que 
pretendemos com esta pesquisa é estudar as dimensões envolvidas na produção artesanal 
da cerâmica no que concerne a tradição popular e a sobrevivência do ofício no estado de 
Sergipe, traçando um panorama atual da produção artesanal da cerâmica de Santana do 
São Francisco, buscando identifi car por meio de registro fotográfi co e observação direta a 
ocorrência de mudanças no processo de produção e de perpetuação do ofício transmitido 
entre as gerações que hoje produzem este artesanato.

Palavras-chaves: Santana do São Francisco, cerâmica, transformação.
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EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO 
DE ARACAJU-SE: PERCEPÇÕES SOBRE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Leonardo Nunes Santana ( Mestrando do Mestrado Interinstitucional em Ciências Sociais 
da UFRN  /UNIT) leonardonunes.santana@yahoo.com.br

Resumo 

A presente pesquisa buscou investigar a trajetória de cinco empresas na área de construção 
civil Aracaju/SE e a percepção que os empresários têm acerca do tema Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE). Além das percepções, fez parte também da pesquisa, conhecer 
o percurso da construção social do empresário, e as possíveis práticas de Responsabilida-
de Social por eles desenvolvidas. A pesquisa buscou o embasamento teórico, procurando 
estudar a sociologia econômica, compreendendo os efeitos provocados pela economia, 
entendendo às razoes que levaram ao surgimento das percepções que permeiam a his-
toricidade entre o mercado, o nascedouro das associações como empresa e sua dinâmica 
na sociedade. Foi caracterizado o conceito de responsabilidade social em âmbito nacional 
e local, bem como, a contextualização do estado de Sergipe, destacando o município de 
Aracaju. No segundo momento, a realização das entrevistas, favoreceu a compreensão da 
percepção dos empresários no tocante a responsabilidade social empresarial, assim como, 
ações de diferentes características em quatro das amostras. O patrocínio em eventos cultu-
rais, doações de projetos para instituições de caridade, a preocupação com a preservação do 
meio ambiente na utilização de materiais de trabalho ecologicamente corretos, dentre outras. 
Finalizando a pesquisa, apresentamos as conclusões as quais nos permitiram chegar, apon-
tando algumas sugestões para futuras pesquisas que ampliem a refl exão sobre este tema. 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social Empresarial. Aracaju,.Percepções
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O JINGLE E OUTRAS PRÁTICAS COTIDIANAS DOS 
VENDEDORES DE RUA DO CENTRO DE ARACAJU. 

José Helder Monteiro Fontes: Professor da Universidade Tiradentes, Mestrando em Ciên-
cias Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. helderfontes@superig.com.br 

A pesquisa apresentada é um estudo no campo das Ciências Sociais concentrando-se na 
área das práticas culturais e representações. Trata-se de uma pesquisa de campo de ca-
ráter etnográfi co sobre o cotidiano urbano, onde se encontram inseridos os vendedores de 
rua do centro de Aracaju e adjacências, como componentes da espacialidade antropológica 
da referida cidade. Entre as práticas culturais cotidianas destaca-se o jingle, importante 
ferramenta para a propaganda de produtos, serviços, pessoas e idéias que é estudada pela 
Administração Mercadológica, mais conhecida como Marketing. A pesquisa em tela funda-
menta-se teoricamente nos trabalhos do antropólogo Michel de Certeau que estudou as mi-
núsculas “táticas” cotidianas dos indivíduos excluídos em uma sociedade, para subverterem 
as “estratégias” das instituições ofi ciais que detêm o poder, como forma de sobrevivência. 
Como se trata de uma etnografi a o trabalho apresenta alguns jingles coletados em campo 
por meios eletrônicos digitais, bem como outras práticas sociais urbanas dos vendedores de 
rua capturadas pela imersão do pesquisador no meio, através de um convívio respeitoso e 
de muita confi ança entre as partes, procurando demonstrar que o conhecimento acadêmico 
sobre Administração Mercadológica circula também pelas ruas, permitindo uma refl exão 
sobre a existência do conhecimento “no fazer”, e não apenas “no saber”, entre outras.

Palavras-chave: Marketing, vendedores, jingle.
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BOM JESUS DOS NAVEGANTES EM PROPRIÁ-SE: A 
FESTA MANIFESTA. 

Autora: Adelina Amélia Vieira Lubambo de Britto, CCSA – UNIT,(Mestranda em Ciências 
Sociais, convênio UNIT-UFRN, adelinabritto@ibest.com.br); orientador (profº Dr. Orivaldo 
Pimentel Lopes Jr., CCHLA – UFRN, orivaldojr@yahoo.com.br).

Trata-se de uma pesquisa para o mestrado em Ciências Sociais realizada em convênio 
Universidade Tiradentes-SE e Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Tem 
como tema a Festa do Bom Jesus dos Navegantes em Propriá – SE. Por tratar-se de um 
acontecimento religioso, buscou-se mostrar que as festas religiosas de modo geral têm 
signifi cados particulares para cada povo ou região. As brasileiras, independentes de onde 
aconteçam, são manifestações populares que conforme o contexto em que se apresenta, 
podem diluir, cristalizar, celebrar, ritualizar ou sacralizar a experiência social particular dos 
grupos que a realizam. Acontecem como forma de agradecer vitórias alcançadas ou passa-
gens religiosas importantes como o Natal, celebração aos santos juninos, santos padroeiros 
e os considerados santos protetores. Assim, a Festa do Bom Jesus dos Navegantes de 
Propriá vem nos instigar a questionar porque uma festa de um santo protetor se sobressai à 
festa do santo padroeiro? Decidimos especifi camente: investigar sobre a importância deste 
festejo para a cidade no passado e no presente; analisar a participação popular com os 
mastros votivos – considerados elementos de tradição do evento, e com o Encontro Cultural 
de Propriá inserido a partir de 1985 como forma de manter a diversão atrelada à devoção; 
e avaliar a representatividade da Igreja Católica na organização dos rituais religiosos e do 
poder local nos artísticos, ambos considerados imprescindíveis ao brilhantismo das come-
morações. As principais fontes utilizadas foram depoimentos dos principais organizadores 
da festa, representantes da Igreja Católica e do poder público, publicações em jornais sobre 
o evento, relatos da população em geral e de devotos que sempre acompanham o festejo e 
de fotos que registram os diversos momentos que envolvem a cidade além da observação 
direta da pesquisadora.

Palavras-chave: Festa religiosa; Igreja Católica e poder local; Participação popular.
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ENCURTANDO DISTÂNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

Elda Rosa Rodrigues R. da Silva ( mestranda em Ciências Sociais- UFRN/ Coordenadora 
do Curso de Letras Português/ Espanhol EAD- Unit, elda_rosa@unit.br)

Este trabalho propõe relatar a experiência da formação dos professores, do Curso de Letras 
Português Espanhol no município de Porto da Folha/ Sergipe, o qual foi ofertado em julho 
de 2006 pela Universidade Tiradentes (UNIT) em parceria com a Secretaria de Educação do 
Estado de Sergipe (SEED), na modalidade a distância. Para obter as informações sobre a 
experiência, foram analisados os memoriais dos alunos em formação, que consiste em um 
documento onde são registrados, no fi nal de cada período, relatos dos alunos sobre o curso 
e a autoavaliação do processo de ensino-aprendizagem de modo que o próprio aluno tenha 
condições de saber o seu desempenho. Para tanto foram escolhidos os registros de memó-
ria pessoal dos participantes, mediante o critério da análise sincrônica do 1º ao 6º período e 
a sua correlação com os conteúdos abordados que se enquadraram ao perfi l do curso para 
posterior acompanhamento do processo de formação. Pretende-se abranger todas as fases 
do processo de formação compreendendo desde a implantação até a fi nalização do curso 
. Para o entendimento e diálogo entre as narrativas, portanto, foram efetuados comentários 
nas áreas que englobam todo o processo de formação onde se pretende fazer refl exões 
junto a essas vozes sobre cada etapa da experiência em apreço.

Palavras chave: Letras Português/ Espanhol, EAD, Porto da Folha.
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MULHER CHEFE DE FAMÍLIA, NA CIDADE DE 
ARACAJU.

É indubitável que a sociedade brasileira, no transcorrer do tempo vivencie diversas e inten-
sas mudanças em diferentes aspectos sociais. Visamos abordar as mudanças acontecidas 
na família, resultante da participação feminina e seu conseqüente destaque na área pública, 
propiciando surgimento de domicílios chefi ados por mulheres. Idéias pautadas na família 
tradicional estão convidadas a serem revistas, atividades domésticas desempenhadas por 
mulheres dão lugar à nova roupagem de compartilhamento das tarefas domiciliares, ou até 
do desempenho unicamente masculino desses papéis. Estamos diante de uma alteração 
no processo histórico da condição feminina? Com a vinda das mulheres para o mercado de 
trabalho, encontramos uma mudança no desenvolvimento da economia na família, dando 
lugar ao crescimento de estabelecimentos familiares chefi ados por mulheres, onde o “em-
poderamento” feminino denota uma inversão de poderes entre cônjuges. Esse é o nosso 
campo de pesquisa, mulher que chefi am suas família, mesmo com a presença do marido.
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NAS MARÉS DA VIDA: HISTÓRIAS E SABERES DAS 
MULHERES MARISQUEIRAS. 

Vanda Maria Campos Salmeron Dantas ( Mestranda do Mestrado Interinstitucional  em 
Ciências Sociais da UFRN  /UNIT) vandasalmeron@yahoo.com.br. Maria da Conceição 
Almeida ( UFRN calmeida17@hotmail.com)

Resumo

A dura realidade das mulheres no Município de Indiaroba-Se revela muito mais do que 
os afazeres domésticos. Elas precisam ter todos os dias a coragem e determinação para 
adentrarem no manguezal a procura dos mariscos , que garantem sua sobrevivência.  A vida 
das catadoras de aratu, que vivem da pesca no mangue e têm no seu trabalho o sustento 
da família, é o objeto de estudo desta pesquisa, através da qual está sendo enfatizada a 
história de vida dessas mulheres que realizam uma atividade de subsistência no seu coti-
diano social. Daí verifi car-se-á a sua atuação no meio em que estão inseridas, investigando 
a visão que têm do trabalho, natureza, família e sexualidade, nas suas relações sociais. O 
projeto de pesquisa está sendo realizado no Estado de Sergipe, no município de Indiaroba 
em comunidades ribeirinhas, onde as mesmas desempenham atividades diversifi cadas no 
seu papel de ser mulher, nos sensibilizando em conhecer suas histórias de vida. Através 
de observações, entrevistas, depoimentos numa metodologia do tipo etnográfi co saber um 
pouco mais sobre o contexto social enriquecido pela herança cultural de uma educação in-
formal repassada de geração a geração em que vivem as mulheres marisqueiras. O registro 
das suas histórias, as quais falam da privacidade, do pessoal, da subjetividade, da busca 
pelo reconhecimento como marisqueiras, da diversidade das aptidões adquiridas no viven-
ciar da atividade pesqueira na lama do mangue. A sua relação com o meio ambiente, seus 
saberes para lidar com o manguezal. O ecossistema interligado a sua vida como fonte de 
alimento e trabalho, retratando a riqueza cultural entrelaçadas na singularidade da pesca do 
aratu: os mitos, os contos, músicas, vestimenta e a pescaria. Dando visibilidade à condição 
humana que pode nos ajudar a compreender e valorizar o conhecimento da complexidade: 
sua cultura e o seu saber.

Palavras – chaves: História de vida; mulheres; trabalho
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O CONHECIMENTO E A INFORMAÇÃO FLUIDA NO 
CIBERESPAÇO: UMA ANÁLISE DOS FESTEJOS 

JUNINOS NO PORTAL INFONET. 

Polyana Bittencourt Andrade (Mestranda do Mestrado Interinstitucional  em Ciências Sociais 
da UFRN  /UNIT) polyttencourt@yahoo.com.br 

RESUMO - O ciberespaço é um ambiente transfronteiriço e também potencializador das 
informações. Ou seja, as informações, debates, símbolos, expressões culturais entre outros 
quando passam a estar no ambiente virtual podem ganhar uma dimensão ilimitada. Mas o 
acesso à informação nem sempre permite uma participação mais ativa e a possibilidade de 
cidadãos mais críticos e refl exivos. O excesso informacional constrói um cenário maquiado 
pela ilusão de que o fato dos usuários estarem no ciberespaço, leva a crer que são infor-
mados e têm conhecimento sobre a realidade. A sociedade aberta permite que tudo seja 
visível, mas é exatamente o excesso da informação que as torna cada vez menos compre-
ensíveis. Daí a necessidade de se perceber o que de fato se produz no ciberespaço e qual 
o tratamento dado aos festejos juninos em Sergipe nesse ambiente cibernético, que pode 
ser fl uido e volátil concomitantemente. Essa é a realidade da sociedade líquido-moderna. A 
proposta é perceber como a informação é produzida, de que forma acontece a comunicação 
e a construção do conhecimento. Portanto, essa pesquisa baseia-se na análise da produ-
ção do conteúdo sobre festejos juninos no portal Infonet (www.infonet.com.br), a partir das 
matérias veiculadas no mês de junho de 2008, período considerado como de efervescência 
cultural do estado, devido à realização dos festejos.

Palavras-chave: Informação, conhecimento, ciberespaço.
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CONSTRUÇÃO E IMAGEM DO PROFESSOR DE 
GRADUAÇÃO. 

Camila Souza Pinto Marinho (MINTER UNIT/UFRN)

EMENTA - Nas últimas décadas foram realizadas diversas pesquisas na área educacional 
observando-se uma preocupação maior em entender os fenômenos educacionais e per-
ceber o professor enquanto sujeito e ser humano que pensa, infl uencia e sofre infl uencias 
sociais. Os professores de graduação desempenham uma importante função de mediado-
res de conhecimento e peças chave para o desenvolvimento humano, são autoridades do 
conhecimento e/ou saberes construídos na relação com o outro. Ao mesmo tempo deve 
ser pesquisador, orientador, escritor, descobridor entre outros para atender as demandas e 
acompanhar as diversas transformações sociais e exigências das instituições de ensino su-
perior. O objetivo desse estudo é descrever e interpretar a construção da imagem do profes-
sor de graduação a partir dos signifi cados construídos histórica e culturalmente por meio de 
entrevistas de histórias de vida, fotografi as e cartas endereçadas aos alunos escrita pelos 
professores participantes. Entendemos que as narrativas de histórias de vida permitem que 
o sujeito construa a si mesmo e organize signifi cados a cerca do para eles signifi ca ser pro-
fessor de graduação. O processo de investigação sobre a construção do sujeito professor 
de graduação partiu de duas entrevistas individuais com cada participante e duração média 
de 50 minutos. Participam da pesquisa sete (7) professores de graduação escolhidos pela 
disponibilidade dos mesmos, por áreas de formação diferentes e de instituições pública e 
privada que possuem maior representatividade no Estado.

Palavras-chave: Professor, narrativa e sujeito
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BREAK: “O GRITO CORPORAL DA PERIFERIA”. 

Julieta Souza Menezes Minter / Unit (Universidade Tiradentes)/Ufrn – Universidade Federal 
Do Rio Grande Do Norte.

Iremos ressaltar, por ora, a importância e a pertinência de um novo olhar para este ‘grito’ que 
não se escuta, mas que se enxerga. Suas cordas vocais se espalham por todo o corpo de 
jovens que estão nas ruas dançando break e que se apropriam de uma linguagem que não 
é verbal; antes de tudo, seus movimentos, no ato de dançar, seguem um fl uxo especifi ca-
mente corporal. Seu corpo constituir-se-ia em seu principal veículo de comunicação, talvez 
assim como na era primitiva em que devido à ausência da escrita e da fala, os primitivos 
sentissem a necessidade de dançar para agradecer aos seus deuses, fazendo do seu corpo 
a sua oração, perpetuando assim seus costumes e conseqüentemente sua vida. Partindo 
dessa concepção, iremos buscar a compreensão de como este break, que ao traduzirmos 
signifi ca quebra intervém em nossa problematização de pesquisa. Nossa interpretação é 
que esse corpo dos jovens, que dançam o break, não está apenas “quebrando” o seu corpo, 
mas bem fl uindo em seus próprios fragmentos corporais, produzindo quiçá uma possibi-
lidade de realizar uma “quebra” em relação a um poder dominante instituído. Essa pista 
nos parece sobremaneira interessante a ser assinalada e seguida. Estariam esses jovens 
dançando para expressar algum tipo de “resistência social” face às adversidades sociais 
desta época atual? 

Palavras chaves: Hip-Hop, Corpo e Sociedade


