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EDITORIAL
O periódico eletrônico intitulado "Revista da Semana Tecnológica" surgiu da
iniciativa do Curso de Biotecnologia (Técnico e Bacharelado) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Avançado Lucas do
Rio Verde no ano de 2016, durante a realização da I Semana Tecnológica, promovida
por esse Campus.
Os 11 (onze) resumos expandidos divulgados nessa II edição da Revista da
Semana Tecnológica, abrangem trabalhos específicos da área de Biotecnologia, de
disciplinas básicas e multidisiplinares. Destes, mais de 80% dos trabalhos divulgados,
foram desenvolvidos por docentes e discentes dos cursos de biotecnologia (Técnico e
Bacharelado) do IFMT-Campus Avançado Lucas do Rio Verde.
Todos os resumos expandidos aqui publicados são de inteira responsabilidade
de seus respectivos autores, sendo que o contato e a filiação institucional dos mesmos,
são apresentados logo abaixo de seus nomes.
A Revista da Semana Tecnológica adota a Politica de Acesso Livre, sob a licença
GPL, pois defendemos o princípio de que disponibilizar gratuitamentete o conhecimento
cinetífico ao público proporciona maior democratização do conhecimento, bem como a
popularização da ciência.

Boa Leitura!

Prof. Dr. Reginaldo Vicente Ribeiro
Coordenador da II Edição da Revista da Semana Tecnológica
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE COPRODUTO ÚMIDO DA
PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO
JOÃO VICENTE NETO1, EDER CARLOS HOFFMANN1, LAYSA BEZERRA RIQUE2,
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES3, ELIANE ZACHERT3.
1

Docentes do IFMT–Campus Avançado Lucas do Rio Verde (joao.neto@lrv.ifmt.edu.br;
eder.hoffmann@lrv.ifmt.edu.br); 2Dicente do curso Técnico em Biotecnologia
(laysarique52@gmail.com); 3Dicentes do curso de Bacharelado em Biotecnologia do IFMT–Campus
Avançado Lucas do Rio Verde (chor100.cnp@gmail.com; elianezachert@gmail.com).

1. Introdução
A produção de biocombustíveis (etanol, biodiesel e biogás), tem proporcionado
no Brasil uma crescente produção e o desenvolvimento de novas tecnologias (Corrêa,
2006; Silva et al., 2016). Destaca-se neste contexto a crescente instalação de plantas
de produção de etanol de milho, que visam diversificar a produção de fontes
energéticas com menor impacto ambiental (Gurgel, 2001).
O estado de Mato Grosso tem incentivado a instalação de plantas para produção
de etanol de milho, haja visto as limitações de escoamento da produção de milho, bem
como aos altos custos do referido combustível praticado no estado (SNA, 2014; Duarte
et al., 2016). Plantas de produção de etanol de milho como a da Fiagril Summit
Agricultural Group – FS Bioenergia, instalada na cidade de Lucas do Rio Verde – MT
promoverá a produção anual de aproximadamente 210 milhões de litros de etanol,
142.000 toneladas do coproduto Dried Distillers Grains with Solubles DDGS, 40.0000
toneladas do coproduto Wet Distillers Grains with Solubles - WDGS e 6.200 toneladas
de óleo de milho, além de exportar 60.000 megawatts de eletricidade (FS Bioenergia,
2017).
Neste contexto, estes coprodutos apresentam-se em destaque, haja visto o
interesse na cadeia produtiva da carne de aves, suínos e bovinos como fonte de
alimentação. Dentre os diversos coprodutos, o Wet Distillers Grains with Solubles WDGS é uma fonte segura e econômica dos principais nutrientes para rações com
elevada umidade e alto teor energético (FS Bioenergia, 2017).
Entretanto, pouco ainda se conhece das características físico-químicas deste
coproduto recentemente introduzido na região, o que tem levado, ao mesmo tempo,
interesse e desconfiança por parte de produtores de carne, principalmente aqueles
relacionados com a segurança microbiológica, formação de micotoxinas além de outros
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tipos de contaminantes, sendo de extrema importância o estudo de sua composição e
segurança microbiológica na aplicação em alimentos (Khatibi et al., 2014; Silva et al.,
2016).
Assim, objetivando-se avaliar a composição físico-química do coproduto Wet
Distillers Grains with Solubles – WDGS, amostras foram coletadas em uma propriedade
do município de Lucas do Rio Verde – MT e analisados os parâmetros de pH, cor
objetiva CIELab, atividade de água (Aw), umidade, proteína bruta, lipídeos totais, cinzas
e carboidratos totais.
2. Materiais e Métodos
2.1 Material experimental
As amostras do coproduto Wet Distillers Grains with Solubles – WDGS, da
produção de etanol de milho foram coletadas em uma propriedade rural localizada na
cidade de Lucas do Rio Verde – MT no período compreendido entre junho a julho de
2017 (1 mês), totalizando 2 (duas) coletas experimentais. As coletas foram realizadas
no período matutino no local de armazenamento do produto (diretamente no solo com
cobertura de lona plástica), colocadas em embalagens de polietileno (0,6 micras, sem
barreira a O2) e encaminhadas ao laboratório de Análises Físico-Químicas do IFMT –
Campus Avançado Lucas do Rio Verde.
2.2 Análises Físico-Químicas
A umidade foi determinada em estufa de secagem modelo SL-100 à 105°C pelo
método 925.10; cinzas em forno mufla modelo Q318M21 à 550°C através do método
923.03; lipídeos totais por extração em Soxhlet pelo método 920.39 utilizando o extrator
de lipídeos modelo SL-20218, proteína por Kjeldahl pelo método 981.10 utilizando o
destilador de nitrogênio modelo SL-74, todas segundo a metodologia da A.O.A.C (2012)
e os carboidratos por diferença segundo metodologia do IAL (1985). Os valores obtidos
foram expressos em porcentagem (%).
A determinação do pH foi realizada segundo o método 981.12 (AOAC, 2012),
com uso de pHmetro de bancada (MS Tecnopon Modelo MPA-210) a atividade de água
(Aw) foi determinada diretamente em equipamento de determinação de atividade de
água por ponto de orvalho (Lab Touch, modelo CH8853), conforme método 978.18 da
AOAC (2012) e os valores obtidos expressos em unidades de pH e unidades de Aw.
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A avaliação da cor objetiva CIELab foi realizada com o uso de um colorímetro
espectrofotômetro (MiniScan EZ 4500L, London, England), conforme descrito por
A.O.A.C (2012), usando o iluminante D65 e o ângulo de 10º para o observador e os
valores expressos em unidade de cor L*, a* e b*.
Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os dados obtidos foram
submetidos a analise descritiva utilizando-se o pacote computacional estatístico R (R
Core Team, 2017).

3. Resultados e Discussão
Os valores obtidos para proteína bruta (PB), Lipídeos totais (LT), umidade (U),
cinzas (C), carboidratos totais (CBT), pH, atividade de água (Aw) e cor objetiva CIE L*
a* b* são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Valores obtidos para proteína bruta (PB), Lipídeos totais (LT), umidade (U), cinzas
(C), carboidratos totais (CBT), pH, atividade de água (Aw) e cor objetiva CIE L* a* b* em Wet
Distillers Grains with Solubles – WDGS. Lucas do Rio Verde – MT, 2017.
Análise
Valor
Desvio Padrão
Proteína Bruta
11,42%
±0,23
Lipídeos totais (Extrato etéreo)
2,48%
±0,31
Carboidratos Totais
48,64%
±0,56
Umidade
36,53%
±0,41
Cinzas (Matéria Mineral)
0,93%
±0,19
pH
4,90
±0,11
Aw
0,94
±0,26
Cor L*
43,74
±0,86
Cor a*
11,79
±0,91
Cor b*
39,48
±0,63

Foi observado valor de 11,42% de proteína bruta (PB). O valor observado neste
estudo foi inferior ao reportado por Kim et. al., (2015) que estudaram a composição
química de Wet Distillers Grains with Solubles – WDGS e Dried Distillers Grains with
Solubles – DDGS e observaram valores variando entre 24,6 a 40,4% de PB.
Possivelmente esse valor observado em nosso estudo justifique-se em função da
origem da matéria prima. Em nosso estudo o WDGS obtido advém do processo de
produção de etanol exclusivamente de milho, enquanto o estudo de Kim et. al., (2015)
fora obtido de um blend de fécula de mandioca e arroz.
Observou-se valor de 2,48% de lipídeos totais (LT) neste estudo. Corrigan et. al.
(2009) utilizaram WDGS de milho, em dietas para novilhos, com valores de lipídeos de
12,2%. Essa diferença entre os valores observado e o reportado indica que
possivelmente o coproduto elaborado em Lucas do Rio Verde, tem a sua extração de
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lipídeos, realizada em alguma das etapas da produção de etanol, resultando em
coprodutos com valores inferiores de LT, o que pode ser uma vantagem, em relação a
aqueles com alta concentração de LT, visando uma menor oxidação lipídica durante o
armazenamento.
Destaca-se neste estudo o valor superior de carboidratos totais – CBT (48,64%).
Usualmente coproduto de milho como o WDGS possui valores de 36 a 39,4% de CBT
e fibra bruta (Kim et. al., 2008; Corrigan et. al., 2009). Desta maneira, possivelmente
ainda exista carboidrato com condições de serem fermentados no coproduto do etanol
de milho avaliado.
O pH observado em nosso estudo foi de 4,90. Valores de pH próximo de 5 a 6
permitem o crescimento de fungos e leveduras e valores de pH entre 6,5 a 7,5 prevalece
o crescimento de bactérias (Tortora et. al., 2012). Nestas condições de pH o coproduto
WDGS pode sofrer ações fermentativas de bactérias patogênicas ou fungos que podem
produzir toxinas, principalmente quando o WDGS e armazenado em períodos
superiores ao recomendado (Tibola et al., 2009; Khatibi et al., 2014; Duarte et. al.,
2016).
A atividade de agua (Aw) observado no estudo com WDGS foi de 0,94 indicando
uma elevada agua livre disponível para reações bioquímicas. O valor de Aw ≥ 0,88
permite o crescimento das maiorias das bactérias, seguida das leveduras e dos bolores
(Tortora et. al., 2012), indicando desta maneira uma pequena vida útil do coproduto
avaliado, e quando associado ao valor de pH, criam em associação, grandes condições
para a deterioração do coproduto em questão em um curto período de tempo.
Os índices de cor objetiva L* a* e b* mostraram valores de 43,74, 11,79 e 39,48,
respectivamente. Destaca-se aqui o valor superior do índice de cor b*, que demonstra
os teores da cor amarela. Autores destacam que coprodutos da produção do etanol de
milho demonstram correlação entre a cor amarela e os teores de aminoácidos, onde
coprodutos de intensidade mais clara apresentam valores superiores de aminoácidos
(Urriola et. al., 2009; Silva et. al., 2016).
4. Considerações Finais
O coproduto Wet Distillers Grains with Solubles – WDGS possui teores proteicos
e de carboidratos totais que permitem utilizá-lo como substituto parcial em alimentação
animal.
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Quando utilizado na alimentação animal, devido ao seu elevado teor de Aw e
valor de pH, deve ser consumido o mais rápido possível, evitando-se problemas
advindos do crescimento microbiano.
Análises rotineiras de controle de qualidade devem ser realizadas diariamente
no intuito de padronizar o coproduto, bem como ajustar os parâmetros do processo
produtivo de etanol de milho, haja visto que as análises realizadas neste estudo vieram
de amostras de produções iniciais da planta de bioetanol.
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SUBSTITUIÇÃO DE GORDURA POR ÓLEO DE SOJA EM NUGGETS
DE CARNE DE JACARÉ DO PANTANAL (CAIMAN YACARE).
JOÃO VICENTE NETO1, MERCE TEODORA AGUIL SANTANA2.
1

Docente do IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde (joao.neto@lrv.ifmt.edu.br); 2Pesquisadora
Ma. em Ciência de Alimentos - University of Florida – IFAS (santana.merce@gmail.com).

1. Introdução
O consumo de fontes proteicas de animais silvestres, como por exemplo, a carne
de jacaré do pantanal (Caiman yacare), tem se tornado uma tendência no mercado
nacional e internacional nos últimos anos.
A criação de jacaré do pantanal em cativeiro devidamente legalizado tem
despertado grande interesse econômico e social, pois além do comércio do couro e da
comercialização da carne, contribui para a conservação da biodiversidade e dos
ecossistemas associados, protegendo espécies nativas de extinção (Vicente Neto et.
al., 2007; Leitner & Toledo, 2010; Vicente Neto et. al., 2010; Fernandes, 2011; Morais
et al, 2013).
O estado de Mato Grosso desde os anos 90 desenvolve a cadeia produtiva do
jacaré do pantanal e destaca-se atualmente por possuir a maior criação comercial da
espécie em cativeiro, bem como, ser o maior produtor de carne de jacaré do pantanal,
movimentando milhões anualmente na economia local. Entretanto, por questões
econômicas ligadas a produção legal, a carne de jacaré do pantanal ainda é cara
quando comparada com as demais espécies de açougue, limitando seu acesso a um
pequeno número de consumidores. Pensando nisso, alternativas de introdução dessa
carne na dieta de todos consumidores, independente da classe social, vem sendo
pesquisada por diversos autores, levando a elaboração de diversos produtos, como a
mortadela, utilizando os “retalhos” de carne advindos dos cortes comerciais (Vieira,
2010; Paulino et al, 2011; Vicente Neto et. al., 2012; Paulino, 2012; Morais et al., 2013).
Vários são os autores que realizam pesquisas com jacaré do pantanal
(Magnusson & Taylor, 1981 e Messel & Vorlicek, 1984; Chabreck & Joanen, 1979),
porém a sua maioria trabalham as questões biológicas. Em relação a qualidade,
características da carne e industrialização da carne desta espécie, poucos são os
trabalhos apresentados, o que possibilita a necessidade de pesquisas aplicadas que
possam atender ás necessidades da cadeia produtiva.
A ciência de alimentos, anteriormente, preocupava-se em desenvolver alimentos
para a sobrevivência humana, objetivo que foi substituído pelo conceito de produzi-lo
com qualidade. Mais recentemente, a idéia passou a ser usá-los como veículos de
promoção de bem-estar e saúde, ao mesmo tempo reduzindo o risco de doenças. Neste
aspecto a carne de jacaré pelas características nutricionais estudadas por diversos
autores (Romanelli et. Al., 2002; Vicente Neto et. al., 2007; Rodrigues et. al., 2007;
Fernandes, 2011; Morais, et. al., 2013) apresenta-se como uma excelente alternativa.
Diante da necessidade de se obter um produto de origem animal que venha
contribuir com o equilíbrio nutricional, como também incentivar a população a consumir
carne de jacaré e seus produtos derivados, por um preço acessível, busca-se a
utilização e o aproveitamento de cortes não comerciais, bem como o aproveitamento
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da carcaça, na elaboração de produtos processados reestruturados e emulsionados,
como forma de desenvolvimento de novas tecnologias.
Atualmente com a industrialização da carne, o hambúrguer e os nuggets são
uma alternativa para o aproveitamento da carnes menos nobres, o que vem a
proporcionar um desenvolvimento das tecnologias de aproveitamento de diversos tipos
de carnes. Assim, para profissionais da área de alimentos é um assunto de interesse
que fornecerá subsídios para o desenvolvimento de novos produtos, conhecimento de
inovações tecnológicas e caracterização de uma linha processadora (Terra, 2003).
Diante do exposto, e pelas escassas pesquisas, objetiva-se com este estudo
desenvolver nuggets com carne de jacaré do pantanal com substituição de gordura
animal por óleo vegetal, promovendo a utilização de cortes não comerciais, bem como
promover a inovação tecnológica e o desenvolvimento da cadeia produtiva do jacaré
do pantanal.
2. Material e métodos
2.1. Matérias-primas
Para elaboração do produto foram utilizadas aparas de carne de jacaré do
pantanal, gordura de suína e óleo de soja.
Pré-abate, abate e gerenciamento de inspeção dos animais a partir do qual foram
obtidas as matérias-primas para deste estudo foi realizada de acordo com os padrões
atuais de bem-estar animal e de inspeção sanitária no Brasil (Brasil, 2008).
As aparas de carne de jacaré do pantanal (Caiman yacare) foram adquiridas no
comércio local, provenientes de animais de zoocriadouro, localizado no município de
Cáceres, no estado de Mato Grosso – Brasil, registrado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA - MT) sob o número
1/51/92/0197-0. Os animais foram criados em um sistema intensivo, tal como descrito
por Vicente-Neto et al. (2010), e foram abatidos num matadouro comercial (SIF 2452),
quando o seu peso vivo atingiu entre 5 e 7 kg. Nessa fase, a carne de jacaré do
pantanal deverá ter um pH médio de 5,5-5,6 (Taboga, Romanelli, Felisbino, e Borges,
2003), com uma composição média aproximada de 75-76,6% de umidade, 21-22% de
proteína, e 0,8-1,46% de gordura (Rodrigues et al., 2007 e Vicente-Neto et al., 2010 ).
As aparas foram moídas duas vezes em um moedor de carne - PB 10 I (Beccaro
Ltda, Rio Claro, Brasil), com um disco de 8 mm e armazenados em embalagens
plásticas a -18°C até a elaboração do produto.
A gordura suína utilizada foi a da região dorsal subcutânea de suínos comerciais
(Landrace x Duroc híbrido) criados em sistema intensivo com uma dieta à base de
milho, farinha de soja, vitaminas e minerais, e abatidos aos 5 meses de idade, obtida
em um abatedouro comercial (SIF 3551). Essa matéria-prima deverá ter uma
composição química média de 85-90% de matéria gorda, 7,0-12% de umidade, 2,98%
de proteína (Wood, Enser, Whittington, Moncrieff, & Kempster, 1989 e Choi et al., 2010).
A gordura suína foi moída em um moedor de carne - PB 10 I (Beccaro Ltda, Rio Claro,
Brasil), com um disco de 8 mm e armazenados em embalagens plásticas a -18°C até
que a elaboração do produto.
2.2 Delineamento experimental e analise estatistica
A fabricação de nuggets com carne de jacaré do pantanal foi conduzido em um
Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 3 (tres) tratamentos: N1 = Carne de
jacare e lipideo de origem animal; N2 = Carne de jacare + lipideo de origem vegetal; N3
= carne de jacare + 50% de lipideo de origem vegetal e 50% de origem animal, com
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sete repetições, totalizando 21 bateladas onde cada batelada foi composta por por dois
quilos de nuggets.
Os dados obtidos para os valores de composição centesimal, pH, índice de
oxidação lipídica e análise sensorial foram analisados pelo pacote computacional
estatístico R (R Core Team, 2013) e quando apresentado diferenças aplicado o teste
de Tukey a 5% de significância.
2.3. Preparo dos nuggets
Os nuggets foram elaborados no Laboratório de Carnes, do Instituto Federal de
Educacao, Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Caceres, com as
formulaçoes apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Formulações dos nuggets com carne de jacare do pantanal
Ingrediente
Carne de jacaré/aparas (%)
Toucinho na massa (%)
Óleo de soja (%)
Proteína texturizada de soja (PTS, %)
Fécula de mandioca (%)
Água/Gelo (%)
Sal (%)
Sal de cura (%)
Ácido ascórbico – antioxidante (%)
Polifosfatos (%)
Condimento para hamburguer/nugget (%)

N1

Nugget
N2

N3

70
20
0
4
2
20
2
0,03
0,05
0,25
1

70
0
20
4
2
20
2
0,03
0,05
0,25
1

70
10
10
4
2
20
2
0,03
0,05
0,25
1

Os ingredientes foram adicionados ao misturador de carnes (Filizola S.A., São
Paulo, Brasil) na seguinte ordem: a) a carne + lipideos e os seus sais (sal,aditivos e
mistura para hamburguer e/ou nuggets), b) fécula de mandioca, proteína texturizada de
soja e agua/gelo, em cada batelada. A mistura de cada etapa da adição dos
ingredientes foi realizada durante 1 minuto, até a obtenção de uma massa de
consistência pastosa e homogênea. A temperatura da massa cárnea foi mantida
abaixo de 15°C ao longo de todo o processo.
A massa para nuggets apos misturada foi espalhada sobre tabua de
polipropileno para alimentos (Dracma, D-111, São Paulo, Brasil) em espesuura de 1 cm
e moldados manualmente com auxilio de molde de aco inox retangular com dimensoes
de 1x3x5 cm (AxLxC), com peso medio de 20 gramas cada. Apos moldagem os nuggets
foram recorbertos por uma mistura de farinha de rosca + fuba de milho finamente moido
(60:40%) e posteriormente congelados em freezer vertical (Electrolux, FE-18, São
Paulo, Brasil) a -18°C durante 80 minutos. Após os nuggets foram envolvidos em papel
aluminio e armazenados por tratamento em embalagens plasticas de polietileno sem
barreira contra O e mantidas a 18°C até o momento das análises.
2

2.4. Análises laboratoriais
As análises laboratoriais de composição centesimal, pH, índice de oxidação
lipídica, textura e análise sensorial foram realizadas no laboratório de bromatologia e
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analise de alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso – IFMT, Campus Caceres.
2.4.1. Composição centesimal
A umidade foi determinada em estufa de secagem modelo SL-100 à 105°C pelo
método 925.10; cinzas em forno mufla modelo Q318M21 à 550°C através do método
923.03; lipídeos totais por extração em Soxhlet pelo método 920.39 utilizando o extrator
de lipídeos modelo SL-20218, proteína por Kjeldahl pelo método 981.10 utilizando o
destilador de nitrogênio modelo SL-74, todas segundo a metodologia da A.O.A.C (2012)
e os carboidratos por diferença segundo metodologia do IAL (1985). Os valores obtidos
foram expressos em porcentagem (%).
2.4.2. Determinação do pH e índice de oxidação lipídica TBARS
Os valores de pH dos nuggets foram mensurados por meio da inserção de
eletrodo combinado, tipo penetração, acoplado a um potenciômetro digital portátil HI
99163 Meat pH Meter (Hanna Instruments, Woonsocket, USA), em cinco diferentes
pontos do produto segundo o método 981.12 (AOAC, 2012).
A oxidação lipídica foi avaliada em triplicata usando o método TBARS - Teste
das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (Raharjo, Sofos, e Schmidt, 1992), com
pequenas modificações, conforme descritas por De Carli, Terra, Fries, Menezes, &
Palezi (2013).
2.4.4. Avaliação sensorial
Para a realização das análises sensoriais, os nuggets com carne de jacaré do
pantanal (Caiman yacare) foram submetidas à análises microbiológicas (Salmonella sp,
coliformes termotolerantes a 45ºC, clostrídios sulfitorredutores/Clostridium perfringens
e estafilococos coagulase positiva) exigidas pela legislação vigente (Brasil, 2001) no
Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso – IFMT, Campus Caceres, a fim de garantir a segurança alimentar do
produto a ser oferecido aos provadores. Todas as amostras submetidas às análises
microbiológicas ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente,
estando aptas para o consumo (Brasil, 2001).
O painel sensorial foi composto composta por 110 (cento e dez) provadores não
treinados com idade entre 16 a 50 anos que foram solicitados a avaliar os atributos
sensoriais (sabor, textura, impressão global e intencao de compra) do produto utilizando
uma escala hedônica de nove pontos, onde: 1 = desgostei muitíssimo e 9 = gostei
muitíssimo.
As amostras de nuggets correspondentes às formulações foram cortadas
(espessura de 2 mm), colocadas individualmente em copos plástico descartáveis
branco de 50 ml, codificadas com números de três dígitos, apresentadas aleatoriamente
em uma bandeja branca e oferecido a cada provador, juntamente com uma ficha de
avaliação e um copo de água. A avaliação sensorial foi realizada em cabines individuais
com luz branca e os provadores foram instruídos a limpar os seus paladares entre as
amostras com água.
3. Resultados e discussão
3.1. Composição Centesimal
Houve diferenca (P < 0,05) na composicao centesimal dos nuggets para os
parametros de umidade e proteina. Foi observado diferença (P<0,05) entre os
tratamentos dos nuggets para a avaliação de TBRAS.
Os produtos elaborados no presente estudo apresentaram resultados
semelhantes em termos de composição centesimal de embutidos elaborados utilizando
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carnes de diferentes tipos de animais pesquisadas no Brasil (Mercadante, Capitani,
Decker, & Castro, 2010; Trindade, Thomazine, Oliveira, Balieiro, & Favaro-Trindade,
2010; Guerra et al., 2011; Trindade et al., 2011).
As médias de composição centesimal, pH e TBRAS dos nuggets com carne de
jacaré do pantanal (Caiman yacare) são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Composição centesimal, pH, e TBRAS de nuggets fabricados com carne de jacaré
do pantanal. Cáceres – MT, 2013.
Nuggets
Composição centesimal
N1
N2
N3
ab
Umidade (%)
61,87ª
61,33
60,71b
ab
Proteína (%)
16,57ª
16,18
15,95ab
b
b
Lipídeos (%)
18,03
18,66
19,11b
Cinzas (%)
2,32ª
2,31ª
2,30ª
Carboidratos (%)
1,41ª
1,52ª
1,63ª
pH
6ª
5,98ª
5,99ª
TBRAS (mg de malonaldeído/kg)
0,90c
1,04b
1,16ª
Medias seguidas de mesma letra nas colunas nao diferem (P<0,05) entre si pelo Teste de Tukey a 5%.

3.2 Oxidação lipídica (TBARS)
Foi observado valor superior de TBRAS no tratamento N3 nos nuggets (1,16 mg
de malonaldeído/kg). Os dados demostram que à medida que se eleva as
concentrações de lipídeo de origem vegetal a possibilidade de oxidação eleva-se,
demonstrando a efetiva susceptibilidade que ácidos graxos polinsaturados possuem
em oxidar-se, mesmo em baixas temperaturas (Terra, 1990; Curi, 2002; Faustman et.
al., 2010; Delgado-Pando et. al., 2011).
Como não há descrito na legislação brasileira limites máximos de
malonaldeído/kg de amostras de produtos cárneos, associa-se o aparecimento de odor
desagradável (ranço) e limosidade característicos de deterioração a valores entre 0,5
e 1,36 mg malonaldeído/kg. No entanto, valores de TBARS entre 0,6 e 2,0 mg de
malonaldeído/kg demonstram alterações relacionadas a oxidação lipídica pouco
perceptíveis sensorialmente (Terra et al., 2006; Choi et al., 2010; Mercadante et al.,
2010; Faustman et. al., 2010; Trindade et al., 2010; Delgado-Pando et. al., 2011), sendo
que valores superiores a 1,59 mg de malonaldeído/kg podem causar danos à saúde do
consumidor (Terra et al., 2006; Faustman et. al., 2010; Trindade et al., 2010; DelgadoPando et. al., 2011).
Assim, os valores encontrados no presente estudo ficaram entre 0,9 – 1,16 mg
de malonaldeído/kg da amostra, sendo considerados baixos para serem percebidos por
análise sensorial ou indicar qualquer ocorrência de oxidação lipídica (Terra et al., 2006;
Choi et al., 2010; Mercadante et al., 2010 Trindade et al., 2010; Delgado-Pando et. al.,
2011).
3.3. Análise sensorial
As notas de aceitação sensorial de nuggets elaborados com carne de jacaré
(Caiman yacare) são apresentadas na Tabela 3.
Houve diferenca (P < 0,05) em todos os atributos de avaliação sensorial para os
nuggets com a carne de jacaré do pantanal (Tabela 3).
Foram observados escores superiores no atributo sensorial de sabor no
tratamento N2 (7,05) para nuggets. O tratamento N2 recebeu o maior score sensorial
no atributo intencao de compra (5,62).
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Tabela 3. Notas da analise sensorial de nuggets fabricados com carne de jacaré do pantanal.
Cáceres – MT, 2013.
Nuggets
Atributos
N1
N2
N3
Sabor
6,84ª
7,05ª
6,11b
Textura
7,02ªb
7,26ª
6,71b
Impressão Global
6,71ab
6,89ª
6,27b
ab
Intenção de compra
5,38
5,62ª
5,47b
Medias seguidas de letras diferentes na mesma linha, diferem (P<0,05) entre si pelo Teste de Tukey a 5%.

Verificou-se no presente estudo, que os tratamentos com adição de lipídeos de
origem vegetal elevam a aceitacao sensorial dos nuggets, em todos os atributos
sensoriais analisados, observado pelos escores conferidos aos tratamentos com adicao
deste tipo de lipideo. Possivelmente esta associação esteja relacionada a maior
sensacao de lubrificação do palato, promovido pelos lipídeos insaturados, que sao mais
soluveis em temperaturas ambientes (Terra, 2006).
Assim, percebe-se pela analise sensorial (Tabela 3) que a adição de lipideos de
origem vegetal nos nuggets aumentou a aceitação sensorial em relação aos atributos
sabor, textura, impressao global e intenção de compra, em comparação aos elaborados
apenas com lipideo de origem animal.
4. Conclusão
Nuggets desenvolvidos com carne de jacare do pantanal elaborados com 50%
de lipideo de origem animal e 50% de lipideo de origem vegetal possuem as melhores
caracteristicas fisico-quimicas e sensoriais.
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(TDAH) – CARACTERÍSTICAS, IMPLICAÇÕES E POSSÍVEIS
TRATAMENTOS
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Campus Alta Floresta (marcelo.silva@alf.ifmt.edu.br).

1. Introdução
O TDAH – Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade já é conhecido há
mais de um século. No início do século XX, o pediatra George Still descreveu pela
primeira vez suas características após observar alterações no comportamento de
diversas crianças que atendia em seu consultório. Naquele momento, o médico
constatou que deveriam existir fatores biológicos responsáveis por gerar tais
comportamentos e que essas alterações não podiam ser ligados somente a erros no
processo educacional.
Com o passar do tempo, o TDAH já recebeu diversas denominações. Já foi
chamado de Disfunção Cerebral Mínima, Hipercinesia ou Hipercinese e também de
Síndrome da Criança Hiperativa. Após a metade do século passado, passou a ser
chamada de Hiperatividade, nome pelo qual ficou mais conhecido e que perdurou por
mais tempo. Finalmente, após pesquisas de grupos de psiquiatras, chegou-se ao nome
atual, Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade, e que se trata de um
transtorno da inibição da autorregulação.
As crianças pesquisadas por George Still no início do século passado, não
correspondiam exatamente ao que entendemos hoje como um grupo de crianças
portadoras de TDAH, pois entre elas haviam portadores de deficiência mental, com
lesões cerebrais e crianças epiléticas. O que havia em comum com as crianças que
hoje entendemos como portadores de TDAH, é que tanto as crianças do estudo inicial
quanto às de hoje, apresentavam grande dificuldade de aprendizado com experiências
passadas, alto grau de inquietação e altíssima dificuldade de atenção.
Esse artigo visa orientar e ajudar profissionais e pais que lidam com educandos
que sofrem com esse transtorno a entenderem um pouco mais sobre o TDAH.
2. Metodologia
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Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o referido tema, por meio de
consultas a sites, livros e vídeos direcionados ao tema Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH).

3. RESULTADOS
3.1 Definição de TDAH
O TDAH é definido como sendo:
A dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em
atividades escolares e de trabalho; dificuldade para manter a atenção em
tarefas ou atividades lúdicas; parecer não escutar quando lhe dirigem a
palavra; não seguir instruções e não terminar tarefas escolares, domésticas ou
deveres profissionais; dificuldade em organizar tarefas e atividades; evitar, ou
relutar, em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante; perder
coisas necessárias para tarefas ou atividades; e ser facilmente distraído por
estímulos alheios à tarefa e apresentar esquecimentos em atividades diárias.
(SENA & NETO, 2007, P.21)

Imaginemos o que deve se passar pela cabeça de um aluno que a todo o
momento escuta das pessoas que ela mais ama coisas do tipo: “você quebra tudo”,
“sossega”, “termine logo sua lição”... E essas falas em diversas ocasiões são ditas
aliadas a sentimentos ruins, o que faz com que essas situações não sejam os
momentos mais adequados para educar uma criança, pois segundo Cunha, “é quando
se ama que se devem disciplinar e estabelecer limites. Não em momentos de rancor
instintivo, nos quais agimos em razão mais de nós mesmos do que pelas necessidades
dos nossos alunos ou filhos. Reflexos não educam” (CUNHA, 2008, p.17).
Atualmente psicopedagogos afirmam que não existe uma única causa que leva
ao TDAH, e sim um combinado de fatores. Dentre eles, temos que a genética aparece
como fator básico na causa do aparecimento dos sintomas.
Segundo Silvares (2000), o TDAH envolve a apresentação de níveis acima da
média de hiperatividade, desatenção e impulsividade. E os sintomas na maior parte dos
casos aparecem antes dos sete anos de idade, e são perceptíveis em todos os
ambientes de convívio do educando como sua casa e sua escola.
O TDAH, afeta aproximadamente entre 3% a 5% das crianças em fase escolar
e geralmente chega a ser crônico, sendo que 50% ou mais das crianças com TDAH
ainda apresentarão sintomas na adolescência e na fase adulta (Barkley, Fischer,
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Edelbrock e Smallish, 1990). Estima-se também que crianças com TDAH têm maior
possibilidade

de

apresentarem

problemas

educacionais,

sócio-emocionais

e

comportamentais.

3.2 Características
São características da criança com TDAH:
Agitar as mãos ou os pés ou se remexer na cadeira; abandonar sua
cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que
permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas quais
isto é inapropriado; pela dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente
em atividades de lazer; estar frequentemente "a mil" ou muitas vezes agir como
se estivesse "a todo o vapor"; e falar em demasia. (SENA & NETO, 2007, P.43)

O TDAH tem forte aspecto genético, por isso é comum vermos várias pessoas
da mesma família apresentarem o mesmo transtorno. Por essa forte ligação genética,
a Hiperatividade reforça a crença de que o TDAH é um transtorno que pode ser passado
de geração para geração.
Outro ponto importante a ser avaliado são as co-morbidades que acompanham
o TDAH. Segundo Souza e Pinheiro (2003, p.85), “o termo co-morbidade é utilizado
para designar a ocorrência de dois ou mais transtornos em um mesmo indivíduo.”
Além dos pontos citados anteriormente, podemos ainda observar que pessoas
portadoras do TDAH geralmente:
-

Tem dificuldade em se concentrar ao assistir palestras, ao participar de

aulas ou ao ler um livro ou revista, a não ser que estes sejam muito interessantes;
-

Falam excessivamente, gesticulando o tempo todo e dificilmente realizam

atividades em silêncio;
-

Parecem não ouvir quando são chamadas e em diversos casos são vistas

como pessoas soberbas ou desinteressados devido a essas atitudes;
-

Quando participam de uma conversa podem facilmente distrair-se e

desviar sua atenção para outros assuntos. Isso ocorre principalmente quando estão em
grupos maiores;
-

São desorganizados com objetos de sua residência ou trabalho, como

mesa, armários, gavetas, papéis e etc.
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Apresentam falhas de memória de curto prazo, e por isso, perdem ou

esquecem objetos, prazos, nomes e datas;
As características de um adolescente com TDAH são semelhantes as das
crianças com o mesmo transtorno, apenas com diferenças advindas do próprio
amadurecimento. Adolescentes com TDAH iniciam várias atividades ao mesmo tempo,
porém terminam quase nenhuma delas, sempre pulando de uma para outra atividade.
A desorganização também é algo perceptível em adolescentes.
Em contrapartida, o adolescente portador de TDAH geralmente não apresenta
tanta hiperatividade quanto uma criança. E devido ao seu amadurecimento fisiológico,
ele já não é mais visto pulando e correndo como provavelmente fazia quando era mais
novo. Porém, ao compararmos esse adolescente com outros da mesma faixa etária,
observamos que o seu grau de atividade é maior que os que não apresentam o
transtorno.
Finalmente, adolescentes com TDAH podem agir com impulsividade e tomar
decisões precipitadas como término de relacionamento amoroso, pedido constante
para mudança de escola ou nas reações impensadas nos relacionamentos com
pessoas mais próximas. Essas características podem levar a sérias consequências
sérias, pois esses adolescentes vivem sempre em busca de novas e fortes emoções,
sendo que parte deles se dedicam a esportes radicais e vivem à procura de atividades
que possam lhes proporcionar desafios.

3.3 Tratamento
O início do tratamento do TDAH deve se basear na conscientização do paciente
e dos familiares. Esse é considerado por especialistas como o passo mais importante
de todos.
Logo depois que o profissional da área de educação se certificar que está diante
de um caso de TDAH, inicialmente precisará explicar com clareza e detalhes para os
pais e para a própria criança de que maneira o transtorno poderá comprometer o seu
aprendizado, além de estar pronto para responder a diversas perguntas que serão
feitas pela família.
O tratamento do TDAH precisa ser um combinado de medicamentos,
orientações aos pais e também aos professores. Como se trata de um transtorno
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neurobiológico ligado a uma disfunção na região pré-frontal do cérebro, de origem
genética, o TDAH é tratado com remédios, que devem ser associados à psicoterapia,
além do consumo de alimentos ricos em ômega 3, que melhoram a concentração e a
memória, aumentando a motivação, a velocidade de reação, as habilidades motoras e
que também previnem doenças degenerativas.
Existem estágios avançados e reduzidos do TDAH. Em estágios avançados, o
recomendado é o uso de medicações, que devem ser prescritas por um profissional
médico responsável. Em outros, programas de modificação do comportamento já são
capazes de diminuir o nível de atividade ou desatenção. Em ambos os casos, é
importante que pais e professores envolvidos com a criança recebam orientações sobre
como lidar com o problema que se apresenta.
Dentre os medicamentos

mais utilizados para o tratamento e controle dos

sintomas do TDAH, estão os psicoestimulantes, como o metilfenidato (Ritalina),
administrado geralmente na parte da manhã para não interferir no sono.
Os efeitos colaterais mais comuns são a diminuição do apetite e do sono,
insônia, diminuição no ritmo do crescimento e precipitação de tiques, sendo necessário
o monitoramento

do peso.

O tratamento com antidepressivos tricídicos, como

imipramina (Tofranil) ou amitripfilina (Tryptanol), devido ao seu baixo custo, vem sendo
usado como uma segunda escolha, mas deve-se ter cuidado com pacientes cardíacos.
Já as psicoterapias, entram em cena para ajudar a criança a se auto-valorizar e
encontrar alternativas para se adaptarem à sociedade.
Connor (2006) reforça que o tratamento medicamentoso não influenciará apenas
na vida escolar do aluno com TDAH, mas em diversos aspectos do seu cotidiano. Entra
aí uma questão delicada, visto que caso o tratamento não seja adequado, outras
psicopatologias podem vir associadas ao transtorno. Porém, com o desenvolvimento
cada vez maior de pesquisas relacionadas ao assunto, o autor cita que o objetivo do
tratamento para o TDAH, que num primeiro momento era somente diminuir os sintomas
naquela etapa da vida do aluno mudaram:
O tratamento estimulante para o TDAH hoje enfatiza o tratamento
prolongado dos sintomas ao longo do dia. O novo objetivo clínico é reduzir os
sintomas do TDAH em diversas áreas da vida cotidiana do paciente. Já não é
mais suficiente tratar o TDAH apenas durante o dia escolar ou durante as horas
de trabalho. O clínico deve reduzir o fardo cotidiano geral do TDAH sobre a
vida do paciente. (CONNOR, 2006, p. 643)
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Uma intervenção multidisciplinar pode envolver treinamento aos pais para que
entendam qual a real natureza do TDAH, e quando necessário, o aconselhamento
familiar, evitando assim possíveis aumentos de conflitos na família. Um programa
pedagógico é essencial ao tratamento, pois o progresso na sala de aula exige uma
série de intervenções frequentes. Alguns arranjos na organização da sala possibilitam
que a maioria das crianças com TDAH pode estudar na classe normal.
Sendo assim, para que o tratamento de crianças com TDAH tenha sucesso é
necessário um esforço coordenado entre profissionais das áreas médicas, de saúde
mental e pedagógica, juntamente com os pais da criança envolvida. Não existe porém
uma cura para o transtorno, no sentido de normalizar em boa parte o comportamento
da criança.
4. Considerações finais
Identificar o momento em que se iniciam os sintomas é de extrema importância,
já que estes começam a se manifestar logo cedo, geralmente aos seis ou sete anos de
vida, quando a criança começa a vivenciar e enfrentar os desafios do convívio diário
com outras crianças da sua idade.
É muito importante que as crianças sejam sempre recompensadas quando
apresentarem um comportamento adequado ou quando conseguirem terminar as
tarefas de modo correto. Isso servirá de incentivo para que continuem a melhorar o seu
comportamento.
A hiperatividade pode ser percebida em diversos distúrbios psíquicos, não
sendo, portanto uma característica exclusiva de crianças portadoras de TDAH. Daí a
importância de observarmos com atenção tanto a criança inquieta como também a
criança que fica sempre quietinha no seu canto ou que não participa das aulas como
as demais, pois geralmente prestamos atenção somente naqueles alunos agitados e
nos esquecemos de observar aquela criança que geralmente não faz bagunça.
Até poucos anos atrás, esperava-se que no final da adolescência os sintomas
do TDAH pudessem regredir com ou sem o tratamento, e que, na fase adulta, o
individuo ficaria livre das características que apresentavam quando criança.
Infelizmente não é isso o que acontece, já que o problema tende, na maioria das vezes,
a continuar na vida adulta, podendo causar sérias conseqüências e tornando a pessoa
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portadora do transtorno mais vulnerável para sofrer de outros problemas associados ao
TDAH.
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NARGUILÉ: INOFENSIVO OU TOXICANTE “DISFARÇADO”?
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Dicentes do curso Técnico em Biotecnologia do IFMT – Campus Avançado Licas do Rio Verde
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do IFMT Campus Avançado Lucas do Rio Verde (reginaldo.ribeiro@lrv.ifmt.edu.br).

1. Introdução
O narguilé, também conhecido como narguila, hookah, shisha, pipa de água ou
cachimbo d’água, é uma das formas de uso do tabaco, desenvolvido na Índia por um
médico chamado Hakim Abul Fath, com a finalidade de retirar as impurezas presentes
na fumaça (INCA, 2017).
Popularmente acredita-se que o uso do narguilé é menos prejudicial ou até
mesmo desprovido de efeitos tóxicos, quando comparado ao cigarro de tabaco. Apesar
das evidências de que seja tão nocivo para a saúde quanto o cigarro, há uma
desinformação da população geral sobre os seus danos, o que faz o uso de tal produto
ser estimulado e disseminado em países ocidentais (BIOMEDICINABRASIL, 2012).
Segundo dados divulgados por uma pesquisa realizada pela Fiocruz em parceria
com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o tabagismo é responsável por seis milhões
de mortes ao ano em todo mundo, das quais, cerca de cinco milhões são atribuídas ao
uso do tabaco e mais de 600 mil são resultantes do tabagismo passivo (cigarro, charuto,
cigarrilhas, cachimbo, narguilé e outros produtores de fumaça). No Brasil, estima-se
156.216 mortes anuais, ou seja, 428 mortes por dia são atribuídas ao tabagismo, o que
corresponde a 12,6% das mortes que ocorrem no país (FIOCRUZ, 2017).
Assim, o objetivo do presente trabalho é ressaltar os efeitos tóxicos causados a
saúde humana devido ao uso recreativo do narguilé.
2. Metodologia
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada em
agosto de 2017, no qual realizou-se uma consulta por artigos científicos selecionados
através de busca no banco de dados do scielo e da bireme, a partir das fontes Medline
e Lilacs.
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A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às terminologias
cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde criados pela Biblioteca Virtual em
Saúde desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da U.S. National Library of
Medicine, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol.
As palavras-chave utilizadas na busca foram Narguilé, toxicidade e saúde.
3. Resultados e Discussão
3.1 Aparelho para Narguilé
O narguilé e constituído basicamente por 4 partes, onde há na parte superior um
fornilho chamado de “rosh” que é armazenado o tabaco com a essência desejada, em
seguida se tem um tubo normalmente feito de cobre que conduz os vapores até a parte
inferior onde há um vaso com água e em seguida o vapor e passa por uma mangueira
onde o usuário respira os vapores em forma de fumaça. O tabaco entra em combustão
devido ao carvão que é queimado na parte superior do rosh. Quando o usuário puxa o
ar pela mangueira, o ar que está aquecido passa pelo tubo e é resfriado por meio do
vaso com água normalmente gelada sendo respirado e em seguida aspirado (Figura
1).
Figura 1. Aparelho para Narguilé e os seus componentes.

Fonte: Google imagens

O tabaco utilizado, apresenta em seus componentes químicos a nicotina que o
alcaloide responsável por causar dependência no usuário. Normalmente são
acrescentadas algumas essências de diversos sabores (menta, frutas cítricas, café,
chocolate, entre outras) para facilitar o uso e tornar mais agradável a inalação dos
gases.
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3.2 Uso Recreativo de Narguilé e legislação
O narguilé pode ser encontrado facilmente sendo utilizado por uma grande parte
dos jovens em lugares abertos como atrativo de lazer, sendo também difundido em
locais fechados como as boates especializadas para o uso, onde o indivíduo tem
acesso ao equipamento e pode fazer o uso direto por um tempo indeterminado.
Desde dezembro de 2014, passou a valer em todo o Brasil a chamada Lei
Antifumo que proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados públicos e
privados. Aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014, a Lei 12.546 proíbe o ato
de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais de uso
coletivo, públicos ou privados, como halls e corredores de condomínios, restaurantes e
clubes – mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória,
teto ou toldo (ANVISA).
3.3 Ação tóxica dos componentes do Narguilé no organismo
A fumaça do narguilé contém muitas das toxinas também encontradas na fumaça
do cigarro, incluindo a nicotina que produz adição, monóxido de carbono que causa
doença cardiovascular e hidrocarbonetos policíclicos que causam câncer. A presença
do carvão e de algumas toxinas são produzidas em maior nível pelo narguilé quando
comparado ao cigarro, sendo que deve ser lembrado que em uma única sessão de
narguilé, a quantidade de fumaça inalada pode atingir 150 vezes aquela de um único
cigarro (MENEZES, 2015).
Quando a fumaça é inalada pelo indivíduo, o CO (monóxido de carbono) é
conduzido para os pulmões e levado para o sangue onde as hemoglobinas transportam
para os tecidos. Em um ciclo normal, as hemoglobinas levam oxigênio para as células
podendo acomodar 4 moléculas de O2 em sua estrutura, já que o monóxido de carbono
possui uma maior afinidade com essa proteína do que o próprio oxigênio, ela passa a
conduzir CO para as células comprometendo a oxigenação das mesmas, ocasionando
a morte celular.
Os sintomas mais comuns de intoxicação por CO são fraquezas, cefaleias,
náuseas, vômitos, tontura, confusão mental e dor no peito. Quando uma pessoa inala
uma grande quantidade de monóxido de carbono, o corpo começa a substituir o
oxigênio presente no sangue por monóxido de carbono, fazendo com que a pessoa
fique inconsciente ou até mesmo podendo vir a óbito.
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Estudos laboratoriais realizados durante a última década, com uso de modernos
métodos analíticos e máquinas confiáveis de geração de fumaça e protocolos de
amostragem, começaram a elucidar o conteúdo tóxico da fumaça do narguilé. Foram
identificados diversos carcinógenos e substâncias tóxicas, tais como nitrosanimas
específicas do tabaco, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) (por exemplo,
benzo[a]pireno e antraceno), aldeídos voláteis (por exemplo, formaldeído, acetaldeído
e acroleína), benzeno, óxido nítrico e metais pesados (arsênico, cromo e chumbo)
(INCA, 2017).
Além de conter diversos compostos tóxicos assim como os cigarros e outros
produtos derivados do tabaco, a exposição a esses compostos é maior uma vez que
uma rodada de fumo no narguilé pode levar cerca de 45 minutos, e o fumante acaba
inalando mais fumaça que nos produtos convencionais (ANVISA, 2016).
4. Considerações Finais
O uso do narguilé no Brasil está sendo facilmente disseminado devido a
ausência de informações e a falsa impressão de ser menos prejudicial que o cigarro,
sendo que a toxidade chega a ser praticamente a mesma.
Por ser uma forma atrativa de socialização é comum cada vez mais, pessoas
aderirem o narguilé para uso próprio e coletivo, além da grande quantidade de casas
de festas anexas a tabacarias onde é possível fazer o uso além de consumir bebidas
alcoólicas.
Com o uso frequente do tabaco, os usuários podem apresentar cansaço, falta de
fôlego, mal hálito, envelhecimento precoce, além de doenças cardiorrespiratórias,
gástricas, diversos tipos de câncer e dependência.
5. Referências
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ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA USINA DE BIODIESEL
FIAGRIL
MARCO ANTÔNIO CAMPOS DA SILVA¹; ROSSIMIRO CAMPOS².
1

Engenheiro de controle e automação empresa Fiagril Biodiesel (marco.silva@fiagril.com.br);
Engenheiro Produção da empresa Fiagril Biodiesel ²(rossimiro.campos@fiagril.com.br)

1. Introdução
A utilização de vapor em processos industriais é muito comum. As caldeiras
utilizadas são as mais variadas, quanto ao seu tipo construtivo e quanto ao combustível
que queimam. As caldeiras produzem e acumulam vapor para processos através da
combustão de um combustível e transformação da água em vapor.
O vapor de água como vetor de transporte de energia térmica traz grandes
vantagens, que explicam sua grande disseminação, pois a água é uma substância
facilmente disponível, pouco agressiva quimicamente e com grande capacidade de
transportar energia.
O estudo é direcionado a estimular o uso inteligente da energia térmica
combatendo o desperdício de energia reaproveitando a energia de forma inteligente na
produção de biodiesel.
O objetivo geral é melhorar o uso da energia gerada pela caldeira realizar
estudos na melhoria, qualidade e analise do combustível, projetos de reaproveitamento
de energia térmica, buscar investimentos em novas tecnologias que resultem em
redução de custo e consumo de energia em seu sistema.

2. Métodos
Para realizar os cálculos e analises desse estudo, utilizamos literaturas que
tratam de assuntos relacionados com estudo do eucalipto (biomassa) e com economia
de energia térmica em áreas de geração de vapor. Para isso, foram realizadas as
seguintes etapas:
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1) Acompanhamento das medições de umidade após o corte de lenha eucalipto,
separação dos lotes 2.000 m³ com umidade abaixo de 35% para serem
entregues no pátio da caldeira.
2) Recepção da biomassa, registro da placa do caminhão, procedimentos de
medição da lenha caminhão prancha, caçamba registros das medidas.
3) Armazenamento da lenha no pátio da caldeira, medições de umidade diária dos
lotes de lenha, placa de identificação dos lotes contendo medidas (valor total do
lote em m³, umidade do lote, data do fechamento do lote de lenha, identificação
do lote de lenha).
4) Estudo e analise da fonte de energia e suas características (biomassa).
Determinação do teor de umidade e suas variações, testes realizados em
laboratório (DA SILVA OLIVEIRA, 2005).
Levantamento e análises da densidade, avaliação de suas características
(SHIMOYAMA e BARRICHELLO, 1991).
Experimento realizado no laboratório da empresa Fiagril localizado em Lucas
do Rio Verde – MT, entre 20/09 à 30/09/16. Realizado análises de umidade,
densidade e volume com amostras de eucalipto pinus, podendo assim avaliar o
seu consumo em relação à umidade.
5) Análise da umidade: Descrito por PIMADS (2013), o método mais comum para
determinar o teor de umidade da madeira (Um) é método de secagem a 105ºC.
Inicialmente mede-se a massa da amostra úmida (Mu) e, na sequência, essa
amostra é submetida à secagem em estufa de laboratório com temperaturas
ajustadas em 105ºC (± 2) até massa constante. A massa constante representa
a massa seca (Ms), e o teor de umidade é calculado aplicando a seguinte
fórmula:
Um (%) = (Mu-Ms) /Ms*100
6) Análise da densidade: A massa é determinada por meio de pesagem, usando
uma balança de precisão. O método utilizado é por imersão em água para
determinar o volume das amostras, descrito por Bruder (2012).
Para realizar o procedimento é necessário que a balança esteja tarada com o
recipiente contendo o fluido (água), é medido o valor do volume em gramas após
a imersão das amostras de madeira na água e este valor convertido para cm³,
sendo isto possível, pois as duas unidades se equivalem. As amostras de
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madeira possuem densidade menor que o fluido, portanto é necessário exercer
uma força para baixo para que o corpo de prova fique totalmente imerso no
fluido.
Fórmula utilizada para calcular a densidade.
 ρ= onde:
 ρ: Densidade (g/cm³);
 M: Massa (g);
 ϑ: Volume (cm³).

7) Fórmula

utilizada

para

calcular

sistema

de

distribuição

de

vapor,

dimensionamento da linha de condensado.
(C = 60. Pt . (Tv -Ta). c) / (Cl . t)

8) Fórmula utilizada para calcular perda de condensado em tubulações sem
isolamento térmico.
(C = 3,6. Q. L. f) /CL
9) Fórmula utilizada para calcular as tubulações por perda por radiação.
(Qr = A. U. (T2 -T1). E.L) /C1

10) Fórmula utilizada para calcular a perda de carga da tubulação principal de vapor.
(∆P = 0,029. Q^1̛⁹⁵. ʋ⁰̛⁹⁵ ) / (d⁵̛¹)

11) Fórmula utilizada para calcular a coluna de água.
P=F/A
12) Analise da temperatura de alimentação da caldeira, quanto maior a temperatura
da água ao entrar na caldeira, maiores serão as vantagens operacionais.
13) Fórmula utilizada para calcular descarga de fundo da caldeira.
Vazão de descarga = F. S / B – F
14) Fórmula utilizada para calcular o custo do vapor produzido.
(Cv = Cc x (CT -Ta)) / PCI x ɳ
3. Resultados e Discussão
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Na análise geral encontramos os benefícios atribuídos à diminuição de consumo
de biomassa, verificamos que houve uma queda de 43 % no consumo da lenha.
Tabela 1. Melhorias obtidas para redução consumo do combustível

Melhorias obtidas

Combustível economizado

Melhorias na qualidade da biomassa
Aumento Temperatura °C água de alimentação
caldeira, 32 °C para 80 °C

26,0%

Analise dos gases da caldeira

10,0%

Total

43,6%

7,6%

Combustível economizado
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
05%

Consumo de biomassa

Aumento temperatura da água
de alimentação caldeira, 32 °C
para 80 ° C
Regulagem dos níveis de CO₂
da caldeira
Total

Figura 1. Quantidade em porcentagem de combustível economizado com desenvolvimento do projeto
de eficiência energética.

Com os testes realizados em laboratório foi encontrada a densidade média da
biomassa (0,58 g/cm³) ponto importante para determinar o consumo da lenha, foi
determinado à umidade padrão de 20 a 35 % de umidade da biomassa, valores que
impedem de ultrapassar a meta diária estipula pela Fiagril, 115 m³ de lenha.
Os acompanhamentos das medições de umidades após o corte de lenha ajudam
a separar os lotes com menor umidade para serem entregues no pátio de lenha da
Fiagril, determinando a umidade máxima de 35 %.
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Fatores importantes para os ganhos de consumo de biomassa com aumento de
temperatura da água de alimentação da caldeira:
Foi utilizada a água de condensado que saí da linha de condensado da fabrica
com 115 °C e percorre em uma tubulação de 2” de aço carbono chegando a caldeira
com 95 °C, essa água é misturada com a água da caixa de água da fábrica que está a
32 ° C e armazenada no tanque de alimentação da caldeira com a temperatura de 80
°C.
Com aumento de temperatura de 32 °C para 80 °C a caldeira tem uma redução
de 7,6 % no consumo de biomassa.
Fatores importantes para os ganhos de consumo de biomassa com analise dos
gases da caldeira.
Os pontos mais importantes para redução de consumo de 10 % de biomassa
com analise dos gases são a regulagem dos ventiladores que insuflam ar para queima
da caldeira e diminuição da exaustão na fornalha.
Foi realizada a parametrização dos inversores de frequência dos dois
ventiladores reduzindo de 60 Hz para 50 Hz tendo uma diminuição de 23 % do ar na
fornalha da caldeira, diminuindo a porcentagem de O₂ (Oxigênio) de 15 % para 7 %, foi
ajustado à porcentagem de CO₂ de 5 % para 13 % tendo um ganho de redução de
biomassa de 10 %.
Realizada parametrização do exaustor, responsável pela retira de gases da
fornalha da caldeira. Reduzindo de 60 Hz para 55 Hz no inversor de frequência
diminuindo a retirada de ar em 9 %.
Outro fator importante foi à diminuição do CO (partes por milhão / referencia de
O de O₂) diminuindo de 3.000 ppm (partes por milhão) para 290 ppm (partes por
milhão). Sendo que a faixa tolerada pelo fabricante da caldeira seja 500 ppm (partes
por milhão) na saída da chaminé da caldeira.
4. Considerações Finais
Com a redução do consumo de biomassa obtivemos um ganho de 43,6 % de
ganho trazendo a redução no custo geral da usina. O estudo de eficiência energética
realizado analisa o combustível como um todo, levantando dados como, umidade,
densidade, retirada do combustível do plantio, acompanhamento da biomassa na
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armazenagem, levantando todos os dados necessários para que o combustível tenha
uma melhor qualidade na queima da caldeira, trazendo resultados positivos na redução
de custo de biomassa.
O estudo realiza análise de cálculos de toda plataforma, levantando dados
importantes para o ganho e perdas de todos os setores da usina de biodiesel, criando
históricos para serem avaliados no futuro como novas metas de ganho.
5. Referências
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UTILIZAÇÃO DE ARMADILHAS CONFECIONADAS A PARTIR DE
MATERIAL ALTERNATIVO PARA CAPTURA DE LARVAS DE Aedes
aegypti
JÉSSICA NAIARA DA COSTA ROVERSI 1; JULIANA FONSECA ALKMIN 2
1
Dicente do curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do IFMT–Campus Avançado
Lucas do Rio Verde (jessicacostar@hotmail.com); 2 Docentes do IFMT– Campus Avançado Lucas do
Rio Verde (juliana.alkmin@lrv.ifmt.edu.br).

1. Introdução
O mosquito Aedes aegypti surgiu no Brasil no final do século XIX, tendo sua
primeira constatação na cidade de Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em
Niterói, no Rio de Janeiro. No início de século XX, o mosquito já era um problema,
mas não por conta da dengue: na época, a principal preocupação era a transmissão
da febre amarela urbana (CONSOLI, 1994).
Graças a implantação de políticas públicas, visando a erradicação do
mosquito em 1955, o Brasil eliminou o Aedes aegypti como resultado de medidas
preventivas à febre amarela. Desta forma, constatou-se que a adoção de medidas
de combate ao vetor são eficientes quando aliadas à conscientização da população.
No entanto, no final da década de 1960, foi verificado que o vetor estava
presente novamente em território nacional, visto que seus ovos perduram por mais
de doze meses em condições desfavoráveis para a eclosão. Hoje, o mosquito é
encontrado em todos os estados brasileiros e é considerado uma epidemia.
O Aedes é bem-adaptado ao ambiente urbano, visto que a postura dos ovos
é versátil e ocorre em qualquer ambiente que propicie o acúmulo de água parada,
facilitando a dispersão das doenças cujo mosquito é vetor. Vale ressaltar que o
inseto é um propagador de doenças e não o causador delas, visto que
microrganismos patogênicos instalam-se nesse artrópode (SANTOS,2003).
Assim, percebe-se a necessidade da implantação de medidas profiláticas
para erradicação do agente transmissor das doenças, inclusive no Campus
Avançado de Lucas do Rio Verde, colaborando com a comunidade.
Este projeto tem como objetivo coletar e quantificar os indivíduos no estágio
larval do Aedes aegypti no Campus Avançado de Lucas do Rio Verde
2. Metodologia
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Na primeira semana do projeto foi feito um levantamento bibliográfico, sobre
a vida e os hábitos Aedes aegypti, para o aprofundamento no conhecimento deste
assunto.
No final de julho foi executado o mapeamento do Campus, primeiramente
verificou-se através de imagens por satélite a área do Campus que se pretendia
aplicar as armadilhas, na semana seguinte fez-se o mapeamento a pé para localizar
lugares com características favoráveis para o Aedes aegypti colocar seus ovos.
Após definir os melhores lugares para colocar as armadilhas (salas de aula,
banheiros, sala dos professores e estacionamento), fez-se um protótipo para teste,
que falhou na primeira semana, a matéria orgânica (ração animal) tinha adição de
corante que passou para água após desbotar, dificultando a análise do material.
Trocou-se a matéria orgânica, ração animal por alpiste, e fez-se as primeiras
16 armadilhas que foram espalhadas por todo o Campus (lugar fechado e ao ar
livre).
Cada armadilha foi elaborada usando a garrafa PET como matéria prima, a
garrafa era cortada ao meio e após ser higienizada adicionou-se água e a matéria
orgânica na parte inferior da garrafa, a parte superior foi colocada ao contrário
encaixada na parte inferior. Na ponta da garrafa foi colocado um microtule para que
os mosquitos não conseguissem fugir após a eclosão dos ovos, em seguida
identificou-se cada garrafa, como mostra o esquema da figura 1.

Figura 1. Esquema para confecção de armadilhas para captura das larvas de Aedes aegypti.
Fonte: Disponível em https://www.google.com.br/armadilhas-para-mosquito-2016.
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Na primeira tentativa de provar a eficácia da armadilha foram colocadas 16
armadilhas com matéria orgânica e 16 armadilhas contendo apenas água, cada
local delimitado recebeu uma amostra de cada garrafa, tendo assim duas
armadilhas por local.
Além da troca da matéria orgânica (ração por alpiste), também foi colocado
no mesmo período TNT (tipo de tecido) preto em volta das garrafas para diminuir a
incidência solar.

3. Resultados e Discussão
Os primeiros dois meses do projeto foram desanimador, por que não havia
presença de larvas ou ovos nas armadilhas.
No começo de Outubro logo após o início das primeiras chuvas a primeira
garrafa com larva foi analisada, esta se localizava no banheiro das professoras,
ambiente fechado sem presença de ar-condicionado. Na garrafa continha 38 larvas,
15 larvas de primeiro estágio e 23 de segundo estágio larval.
Durante todo o projeto 5 armadilhas apresentaram larvas, sendo que 3 se
localizavam nos banheiros alunos/professor, 1 na sala dos professores e apenas uma
garrafa ao ar livre conteve presença de larva.
Tabela 1. Localização total de larvas capturadas e estágio das larvas
Localização

Total de larvas

Estágios das larvas

Banheiro feminino/ alunas

42

Banheiro
feminino/professoras
Banheiro masculino/ aluno

38

08 larvas no primeiro estágio
12 larvas em segundo estágio
18 larvas no terceiro estágio
04 pupas
15 larvas no primeiro estágio
23 larvas em segundo estágio
21 larvas no primeiro estágio
20 larvas em segundo estágio
15 larvas em terceiro estágio
02 pupas

Sala dos professores

64

24 larvas em segundo estágio
28 larvas em terceiro estágio
12 pupas

Estacionamento

45

09 larvas no primeiro estágio
15 larvas em segundo estágio
17 larvas em terceiro estágio
4 pupas

58
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Claramente podemos observar que as áreas de maior incidência do Campus são
os banheiros, por apresentar uma temperatura favorável.
Observou-se que nas salas de aula o mosquito Aedes aegypti não apresentou
postura de ovos apesar de ser constatada sua presença no ambiente, supõe-se que o
ar-condicionado presente no local tornou-se fator de interferência na postura de ovos
devido a baixa temperatura. Já ao ar livre ou em locais sem a presença de aparelhos de
ar-condicionado, ou o uso destes por um tempo menor, contribuindo para que estes
locais apresentassem temperaturas

e umidades amenas, tornando-se locais

adequados para a proliferação do mosquito.

4. Considerações Finais
Conclui-se que as áreas fechadas do Campus sem refrigeração são mais
propicias para a postura de ovos e presença de larvas, sendo assim as regiões de
maior incidência de Aedes aegypti no Campus.
]Percebeu-se que a falta de chuva diminuiu as atividades do mosquito Aedes
aegypti, fazendo com que sua presença no período de seca diminua.
Quanto menor a incidência de Sol diretamente nas armadilhas, maior é a
chance de ter ovos e larvas, ou seja, todos esses fatores são naturais, o que
demonstra que é necessário a colaboração da comunidade para a prevenção de
criadouros de mosquito.

5. Referências
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BIOPROSPECÇÃO DE FUNGOS DE AMOSTRAS DE SOLO DO
CERRADO COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE AMILASES
JOÃO VITOR LAGO 1, ELIANE ZACHERT2, GEIZIQUELE DE LIMA3, REGINALDO
VICENTE RIBEIRO4
1
Dicente do curso Técnico em Biotecnologia do IFMT–Campus Avançado Lucas do Rio Verde
(joaovitorlago2012@hotmail.com); 2 Dicente do curso de Bacharelado em Biotecnologia do IFMT–
Campus Avançado Lucas do Rio Verde (elianezachert@gmail.com); Bióloga e técnica de Laboratório
do IFMT– Campus Avançado Lucas do Rio Verde (geiziquele.lima@lrv.ifmt.edu); docente do curso de
Bacharelado em Biotecnologia do IFMT–Campus Avançado Lucas do Rio Verde
(reginaldo.ribeiro@lrv.ifmt.edu.br).

1. Introdução
A bioprospecção representa a busca por organismos, genes, enzimas,
compostos, processos e partes provenientes de seres vivos, que possam ter potencial
econômico e eventualmente, levar ao desenvolvimento de um produto. (LUZ, 2016).
Vários bioprodutos foram desenvolvidos com base no uso da prospecção biológica,
com destaque para as enzimas com aplicação industrial, que movimenta mais de US$ 3
bilhões anuais (FREEDONIA, 2015).
Tais biomoléculas, são descritas como sendo catalisadores biológicos,
comumente constituídos de proteínas especializadas e essenciais para o sistema
metabólico dos organismos vivos, especificamente na aceleração das reações intra e
extracelular. Além disto as enzimas também são altamente especializadas, podem ser
reguladas, possuindo um alto grau de especificidade e eficiência catalítica (MORORÓ,
2017).
Segundo Paludo (2015), enzimas de origem microbiana possuem menor tempo
de geração, facilidade para manipulação genética, escala de purificação, maior
especificidade e estabilidade quando aplicadas na indústria. As de origem fungicas
quando comparadas com as bactérias possuem maior faixa de atuação e são
produzidas por via extracelular.
Entre os diversos grupos de enzimas, destacam-se as amilases, que estão entre
as mais importantes enzimas industriais, podendo ser utilizadas como aditivos em
detergentes, nas indústrias de alimentos, fermentação, papel e têxtil, farmacêutica e
médica (FREITAS et al, 2014).
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Assim, o presente trabalho objetivou prospectar e identificar os principais fungos
filamentosos isolados de amostras de solo do bioma cerrado com potencial para
produção de amilases com aplicação biotecnológica.

2. Metodologia
O isolamento, identificação e testes enzimáticos foram realizados no Laboratório
de Microbiologia e Bioquímica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso – Campus Avançado Lucas do Rio Verde.

2.1 Coleta das Amostras
As amostras foram coletadas na superfície e a 20 cm de profundidade, sendo
acondicionados em sacos plásticos com o uso de uma pá de jardim. A coleta foi
realizada na propriedade particular do Sr. Vagner Aparecido Gouvea Luís, localizada a
8 km de Lucas do Rio Verde-MT.

2.2 Cultivo e Isolamento de Fungos
Para o isolamento, utilizou-se o método preconizado por Clark (1965)
modificado. Para isso, 25g de cada amostra de solo foram suspensas em 225 mL de
Água Destilada Esterilizada (ADE) (1:10 p/v). A partir dessa, foram realizadas outras
diluições (1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000 v/v). Em seguida 1 mL de cada diluição foi
inoculado em meio ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol (100 mg/L) e distribuído
em placas de Petri, em triplicata. As placas permaneceram em temperatura ambiente
(28°C ±1°C) e o crescimento das colônias foi acompanhado por 4-7 dias (Figura 1).
Posteriormente as colônias foram repicadas para tubos de ensaio contendo o meio Ágar
Sabouraud acrescido de cloranfenicol (50 mg/L) e o crescimento acompanhado por 72
h.
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Figura 1: Placas inoculadas com as diluições 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000 v/v de amostra de solo

2.3 Teste Enzimático para Amilase
Para avaliar a atividade enzimática da amilase, utilizou-se o Batata-DextroseÁgar (BDA), composto de: ágar 1,8%; amido 1% e 500 mL de tampão citrato fosfato 0.1
M pH 5.0. Para a revelação do halo de identificação enzimático foi usado o iodo 0,001
N.

Figura 2. Revelação do halo da amilase utilizando iodo.

3. Resultados e Discussão
Foram isoladas 63 amostras de fungos, dentre elas 3 apresentaram atividade
enzimática para amilase (Tabela 1).
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Tabela 1. Índice Enzimático para Amilase.
Nº Fungo

Índice Enzimático da Amilase

Aspergillus sp.

1,62

Penicillium chrysogeum

1,66

Penicillium sp.

1,18

As espécies de fungos encontradas neste trabalho são referidas como isolados
fúngicos do solo (DOMSCH et al. 1993). Neste trabalho, os resultados obtidos com as
espécies do gênero Aspergillus sp. e Penicillium sp. demostram que esses dois gêneros
possivelmente apresentarem capacidade de produzir α e de β - amilases.
Pelo fato de existirem uma grande quantidade de compostos no solo do cerrado
que favorecem o desenvolvimento de inúmeras espécies de microrganismos adaptados
às mais diversas condições, os fungos presentes no solo desenvolveram a capacidade
de produzir enzimas capazes de degradar composto orgânicos complexos.
Dentre os fungos filamentosos prospectados e isolados, 4,7% apresentaram
potencial enzimático amilolítico satisfatórios, resultados semelhantes aos obtidos por
Saleem e Ebrahim (2014). Entretano, em relação ao índice enzimático, os resultados
obtidos no presente trabalho foram promissores e superiores aos encontrados por
Cuzzi et al. (2011).
Conforme Faria Silva (2017), A variação da atividade enzimática pode ser em
função do tempo de cultivo do microrganismo, da temperatura e pH, assim como
provado em seu estudo, onde os primeiros dias em que os microrganismos foram
inoculados apresentou-se maior atividade, com o passar do tempo houve uma queda
de sua atividade. Geralmente as enzimas apresentam mecanismo de controle que são
estimulados ou inibidos por produtos do meio

4. Considerações Finais
Os resultados obtidos demonstram o potencial de fungos filamentosos para produção
de amilase, que é uma enzima de grande interesse biotecnológico, especialmente na
indústria de alimentos, têxtil e de biocombustíveis. Novas pesquisas serão realizadas
para otimizar a produção de amilases pelas cepas isoladas, objetivando alcançar
viabilidade para produção dessa enzima em escala grande escala.
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1.

Introdução
As carreiras da academia brasileira possuem razoável prestígio. Ao menos

financeiramente, os professores universitários, técnicos e pesquisadores possuem
salários maiores do que o trabalhador brasileiro médio. Nesse contexto temos
pesquisadores e professores universitários e de instituições de pesquisa que estão
na vanguarda da produção e divulgação de conhecimento no Brasil. Mas, em geral,
a divulgação desse conhecimento é deficiente. Sempre há um intermediário, a rede
midiática, que não faz a divulgação corretamente. A própria Academia brasileira
possui revistas científicas de corpo editorial sério e bem capacitado para divulgação.
Mas as ferramentas de divulgação não tem sido eficazes. Talvez uma proposição de
uma nova forma de divulgação pode auxiliar.
Em geral, o brasileiro não se interessa pela ciência e tão pouco deseja se
tornar cientista. Muitas vezes, grandes instituições de pesquisa e de ensino são
completamente ignoradas pela população, talvez porque os leigos entendem que a
ciência e pesquisa não sejam tangíveis.
Há ainda outro problema, apesar das pesquisas brasileiras em física,
medicina, matemática, química e biologia serem lideradas por ótimos pesquisadoras
há quase um século e uma produção científica robusta, somente agora as
universidades vem oferecendo mais vagas de licenciaturas e bacharéis nessas
disciplinas. Além disso, essas áreas do conhecimento (com exceção da medicina)
vêm sofrendo altas taxas de evasão, o que não acontece nos cursos de maior
prestígio, tais como ciências jurídicas, médicas e engenharias.
Oficialmente, existe uma tentativa de aumentar o prestígio da carreira
científica. Há um Projeto de Lei do Senado nº 224/2012 de autoria do Senador
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Cristovam Buarque obrigando os bolsistas das pós-graduações brasileiras a
estagiarem 4 horas por semana nas instituições públicas da educação básica.
Citando o principal artigo do projeto de lei
Art. 2º O estudante beneficiário de bolsa de estudos custeada
com recursos públicos federais fica obrigado a prestar serviços
de divulgação, formação e informação científicas e
educacionais, de no mínimo quatro horas semanais, em
estabelecimentos públicos de educação básica.
À luz desses problemas e da proposta do Senador Cristovam Buarque esse
projeto de extensão foi formulado. O projeto teve como objetivo divulgar os avanços
científicos contemporâneos e fomentar o interesse na carreira docente e pesquisador.

2. Metodologia
Uma breve história da ciência é apresentada aos alunos da educação básica,
mostrando como o método científico foi moldado durante a história. A filosofia e
matemática formaram a base da ciência da Grécia antiga. O Egito, na mesma época,
desenvolveu a matemática e engenharia enquanto que em Roma a República com
base na filosofia grega foi criada, onde as técnicas de engenharia e arquitetura foram
incrementadas e aplicadas. Após essa época a ciência estagnou na Europa num
tempo de forte influência da religião cristã, enquanto que a matemática, filosofia e
medicina avançaram no Oriente Médio, China e Índia. Muito devido a importação dos
livros e conhecimentos da biblioteca de Alexandria, a maior de sua época que fora
destruída e incendiada por diversas invasões (MLODINOW, 2004).
Após a idade média, a perspectiva cientificista-eurocentrista chama de Idade
das Trevas (o que não é de todo certo, pois as técnicas de plantação e produção de
alimentos nesse tempo ficaram mais sofisticadas), veio a Idade Moderna. Nesse
tempo a ciência, filosofia, matemática e ideias republicanas surgiram com força na
Europa e nos EUA. Ocorreram grandes avanços na ciência e tecnologia.
Concomitantemente surgiu a base da carreira dos acadêmicos (MLODINOW, 2004).
Estudiosos se reuniam em instituições de ensino e pesquisa chamadas
universidades e desde então tem surgido instituições do tipo em todos os lugares até
hoje. Nessas instituições os acadêmicos pesquisavam e ensinavam disciplinas aos
que tinham condições de frequentar e pagar pelas lições. Em algumas universidades
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do século XVIII o pagamento do professor era feito diretamente com o aprendiz, sem
intermédio da administração da universidade. Os títulos de bacharel, mestre e doutor
surgiram nessa época também. Títulos que indicavam a especialidade e
profundidade do conhecimento do estudante (MLODINOW, 2004).
Feito um breve resumo da história da ciência e da Academia partamos para o
desenvolvimento do ensino superior no Brasil. O surgimento de instituições de ensino
superior começou com a chegada da família real portuguesa em 1808. Mas as
instituições possuíam organização mais simplória do que uma universidade e tinham
como escopo o ensino da profissão e técnica, sem apego a produção de
conhecimento inédito. O ensino era voltado para as ciências jurídicas, medicina e
engenharias bélicas.
A maior parte dos pesquisadores são absorvidos pelas universidades
brasileiras seguido pelos institutos federais de educação. O processo de admissão
dos profissionais se dá por meio de concurso público. Após a aprovação o
pesquisador assume a cadeira de docente da universidade ou de professor do ensino
básico, técnico e tecnológico do instituto. O docente tem o dever de ministrar as aulas
segundo as regras da instituição e realizar uma pesquisa ou extensão ou as três
atividades. As aulas são ministradas preferencialmente para a graduação, no caso
das universidades, para educação básica, nos casos dos institutos federais de
educação e para a pós-graduação (mestrado e doutorado), caso a instituição possua
algum programa de pós-graduação. A extensão das universidades e institutos é
voltada para a divulgação de ciência e produção de eventos voltados a comunidade
da instituição. Esse projeto é um exemplo de extensão e visa divulgar a ciência
produzida pelos professores do IFMT campus avançado Lucas do Rio Verde assim
com a carreira de professor e pesquisador em Mato Grosso e no Brasil.
3. Resultados e Discussão
A prática da extensão se deu em duas frentes. Na primeira, uma apresentação
sobre a história da ciência e das carreiras acadêmicas é apresentada ao bolsista e
para a comunidade. Em seguida uma atividade de prática de leitura para incrementar
o conhecimento do bolsista acerca dos avanços científicos e intelectuais
contemporâneos.
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A apresentação fora realizada em duas situações. Na primeira delas aconteceu no
Campus Avançado Lucas do Rio Verde, frente a comunidade discente do Ensino Médio
Integrado. A segunda oportunidade fora na Escola Municipal Luiz Carlos Ceconello para
os discentes do 9º ano do Ensino Fundamental.
A segunda atividade e paralela foi a leitura do livro O que é vida? do físico
austríaco Erwin Schrödinger (Nobel 1933, laureado junto a Paul Dirac). O texto mostra
a perspectiva de um dos fundadores da Mecânica Quântica acerca do funcionamento
e dinâmica da vida. O autor usa de um certo nível de prosa para explicar que, com o
atual arcabouço de conhecimento sobre matemática, física, química e biologia, é
ingenuidade dos pesquisadores obter algum resultado de peso, uma vez que essa
dinâmica exige leis físicas exatas.
É nesse palco em que se desenvolve os organismos. Schrödinger se defende
lançando mão de alguns exemplos numa situação biológica e outros na situação
física. Ocorre que o palco citado é o limiar entre as ordens de grandeza onde as leis
da Mecânica Clássica e as leis da Mecânica Quântica dominam. As leis da Mecânica
Clássica são desenvolvidas sobre partículas e corpos extensos dentro da ordem de
grandeza a qual pertencemos. A outra Mecânica, a Quântica, é a teoria desenvolvida
que dá conta dos fenômenos das partículas muito pequenas, da ordem de 10 μm. As
leis da Mecânica Quântica exigem modelos matemáticos da área da estatística. Isto
é, resultados aproximados. A acuracidade desse modelo depende da quantidade de
partículas, quanto maior o número delas, maior a precisão do modelo matemático. No
entanto, apesar da ordem de grandeza do código genético do organismo ser da
Mecânica Quântica, a quantidade de partículas envolvidas nas atividades genéticas
são muito pequenas para exibirem comportamentos exatos como era de se esperar
quando a quantidade de partículas é extensa. Portanto, há aí, uma lacuna do
arcabouço.
Ainda mais exemplos são mostrados pelo autor para denotar a contradição da
quantidade de partículas dos organismos e a quantidade necessária para
desenvolver comportamentos exatos; estão dentro do contexto da mutabilidade,
mecanismo hereditário, comportamos exatos sob altas temperaturas, etc.
Dentro do último terço do assunto, Schrödinger disserta sobre a evolução da
entropia dos organismos vivos. A entropia é um conceito desenvolvido para que a
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Segunda Lei da Termodinâmica fosse construída. Ela fala sobre a evolução de
qualquer sistema físico isolado. A energia que o sistema isolado segue, nos
mecanismos internos, sempre uma linha preferencial permitindo que a entropia
aumente ao máximo possível. A entropia é uma medida indireta da desordem do
sistema, algo que pode ser tomado como uma medida de degradação. Um exemplo
bastante breve e poderoso é o caso de uma gota de um corante se espalhando pela
água parada de um copo. A gota é dotada de um número de partículas próximo ao do
Avogadro e cada uma dessas partículas se espalha por entre as moléculas da água,
tomando um caminho completamente aleatório. Assim, em última instância, a posição
de cada partícula do corante e da água assumirá uma posição completamente
aleatória dentro do copo, uma vez que não há impedimento algum para isso. É nessa
situação em que a entropia é a máxima possível. Para efeito de comparação, para
que seja observada situação parecida mas com quantidade de entropia menor, tome
o mesmo exemplo mas troque as partículas do corante por partículas magnéticas.
Próximo ao copo há um ímã emitindo um campo magnético. As partículas magnéticas
vão se espalhar aleatoriamente em torno das linhas do campo magnético. Dentro
dessa limitação as partículas assumem um valor máximo de entropia, mas que é
menor da situação do corante.
Schrödinger atenta que a organização das partículas dos organismos seguem
limitações, ou seja, seguem uma ordem. É preciso ordem e repetições para que o
código genético seja copiado e passado adiante para outro pedacinho de organismo,
por esse motivo, o organismo sempre se desenvolve para diminuir a sua própria
entropia. Frente a isso, Schödinger cunhou uma nova quantidade abstrata, a entropia
negativa. O organismo toma energia do ambiente que o circunda para se manter
organizado, e, quando faz isso, aumenta a entropia em torno. De outra forma, é como
se o organismo se alimentasse de entropia negativa do ambiente, para aumentar a
sua ordem e a desordem do ambiente.
É importante ressaltar que o organismo, ao trocar energia, perde a qualidade
de sistema isolado, por esse motivo, a sua entropia tende a diminuir a princípio. No
entanto, globalmente, a entropia do universo sempre tende a aumentar. Pense que o
organismo esteja sobre uma prancha surfando uma onda de entropia. A onda de
entropia segue sempre o caminho da praia, onde alcançará uma distância máxima.
Se o organismo se mover sobre a prancha em direção da onda, ela verá, a princípio
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que se distanciará da entropia máxima, mas, globalmente, o organismo tenderá a
entropia máxima uma vez que a onda move a prancha em direção à praia.

4. Considerações Finais
O desenvolvimento das atividades junto ao discente percorreu um caminho
tranquilo na aprendizagem. Os estudos e relatórios das leituras do livro foram
produzidos depois de muito trabalho, uma vez que a leitura era bastante enfadonha,
devido a uma prosa bastante diferente entre gerações bastante distintas.
Outra dificuldade foi a de organizar uma apresentação oral nas escolas da
Educação Básica do município. Havia muitas atividades educacionais para serem
postas no calendário.

5. Referências
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REMÉDIOS TRADICIONAIS DE PLANTAS MEDICINAIS
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1. Introdução
A Fitoterapia constitui uma forma de terapia medicinal que vem crescendo
notadamente nestes últimos anos, ao ponto que atualmente o mercado mundial de
fitoterápicos gira em torno de aproximadamente 22 bilhões de dólares (YUNES et al.,
2001). Os fitoterápicos são utilizados por automedicação ou por prescrição médica e a
maior parte não tem o seu perfil tóxico bem conhecido. Atualmente estão incorporados
aos vários Programas de Fitoterapia como opção terapêutica eficaz e pouco custosa
(SILVEIRA et al., 2008).
A atenção dirigida pelas autoridades e administrações de saúde para o uso de
plantas medicinais aumentou consideravelmente nos últimos anos, por diferentes
razões e em diferentes setores. Incentivo em investimentos públicos em plantas
medicinais tem sido feito pela OMS desde 1978, observando-se crescente aceitação
da fitoterapia por profissionais de saúde da atenção básica assim como a observação
do aumento de seu uso pela população (SILVEIRA et al., 2008).
Infelizmente, a maior parte dos fitoterápicos que são utilizados atualmente por
automedicação ou por prescrição médica não tem o seu perfil tóxico bem conhecido e
a utilização inadequada de um produto, mesmo de baixa toxicidade, pode induzir
problemas graves desde que existam outros fatores de risco tais como contraindicações
ou uso concomitante de outros medicamentos. Além disso o preparo inadequados dos
fitoterápicos tradicionais pode inibir o efeito terapêutico do remédio ou ainda provocar
intoxicação. (SILVEIRA et al., 2008).
Assim, o objetivo do presente trabalho é descrever os principais cuidados que
se deve ter no preparo de fitoterápicos tradicionais e ilustrar de maneira didática essas
técnicas.
2. Metodologia
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Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre as principais formas de preparo
de fitoterápicos pela população, usando-se ainda como referência o Formulário
Nacional da Farmacopeia brasileira.

3. Resultados e Discussão
3.1 Principais formas de preparação dos fitoterápicos tradicionais
Existem várias formas de preparar remédios caseiros. O tipo de preparo vai
depender da planta selecionada, parte usada, indicação medicinal e forma de uso
(interno ou externo).
ATENÇÃO: Durante o preparo dos remédios deve-se usar preferencialmente
utensílios de louça, vidros, aço inox ou esmaltados. Evite usar vasilhas de ALUMÍNIO.
As formas mais comuns de preparo dos remédios citados pelos entrevistados
estão descritas abaixo:
3.1.1 CHÁ ou INFUSÃO

(1) Colocar de 5 a 10 g da (2) A água fervente (150 mL) é (3) Tampar e deixar
planta em um recipiente.
colocada sobre a planta.
abafado por 10 a 15
minutos.

Observação: Pode ser ingerido quente ou frio, mas deve ser usado no mesmo dia
do preparo
3.1.2 COZIMENTO ou DECOCÇÃO:
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(1) Colocar de 10 a 20 g
da planta numa vasilha e
despejar 300 mL de água.
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(2) Levar ao fogo brando para o
cozimento, deixando ferver por 5 ou
10 minutos e em casos de partes
mais endurecidas até 30 minutos.

(3) Após esse tempo,
retirar do fogo, coar e
colocar em recipiente
limpo e seco.

Observação: Pode ser ingerido quente ou frio, mas deve ser usado no mesmo dia
do preparo
3.1.3 MACERAÇÃO ou GARRAFADA

(1) Cerca de 10 a 50 g da planta
ou suas partes (normalmente
secas ou trituradas ou em lascas),
são colocadas em contato com 1
litro de vinho branco ou água.

(2) Deixar de molho
em local escuro e
fresco por um período
de 1 a 2 dias (em
água) ou de 7 a 15
dias (em vinho).

(3) Agitar
2 a 3
vezes ao
dia.

(4) Ao final desse
período
o
preparado é coado
e
pode
ser
consumido.

Observação: Deve-se utilizar recipiente âmbar (vidro escuro). A maceração em vinho
poderá ser consumida por período mais longo, pois o álcool do vinho ajuda a conservar
esse preparado.

3.1.4 XAROPE ou LAMBEDOR
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(1) Macetar (pisar) ou
picar em pedaços
pequenos cerca de 10
a 50 g da planta.

(2)
Preparar
por
infusão ou decocção
(conforme a parte da
planta que está sendo
usada) cerca de 300
mL.
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(3) Após
esfriar, devese coar.

(4)
Em
seguida,
acrescenta-se cerca de a
500
g
de
açúcar
mascavo ou rapadura e
aquecer novamente até
adquirir a textura de mel.

Observação: O xarope também pode ser feito com mel de abelhas, usando-se uma
medida do chá para uma medida de mel. Nesse caso, a mistura não deverá ser
levada ao fogo. O xarope deve ser colocado em recipiente âmbar, fechado e
guardado em geladeira ou local fresco. Atenção, diabéticos não devem fazer uso
desse preparado.

3.1.5 SUCO FRESCO ou SUMO:
Obtém-se o suco espremendo-se o fruto, e o sumo ao triturar
uma planta fresca num pilão ou em liquidificador.
Quando a planta possuir pequena quantidade de líquido,
deve-se acrescentar um pouco de água e triturar novamente,
recolher então o líquido liberado.

Observação: Como as anteriores, esta preparação também deve ser feita no
momento do uso.
3.1.6 INALAÇÃO:

(1) Coloca-se água fervente (2) Abafar a
sobre a planta aromática (planta vasilha com
que exala cheiro, como o tampa.
eucalipto).

(3) Em seguida a pessoa deve colocar
um pano em torno da cabeça, deixando
uma abertura por onde vai inalar os
vapores.
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Observação: Deve-se ter muito cuidado para não se queimar com os vapores
quentes vindo da vasilha onde está o remédio. Deve-se então respirar por cerca de
10 minutos.

3.1.7 EMPLASTO:
(1) Macetar cerca
de 50 a 100 g da
planta fresca até
se transformar em
pasta.

(2) Em seguida,
aplicar diretamente
na parte afetada,
podendo-se cobrila com um pano.

3.1.8 CATAPLASMA:

(1) Macetar cerca de 50 a (2) Em seguida, adiciona-se (3) Aplicar diretamente na
100 g da planta fresca até alguma massa, como fubá de parte afetada, podendo-se
se transformar em pasta.
milho, farinha de trigo ou mandioca cobri-la com um pano.
e água até dar liga.

3.1.9 COMPRESSA:

(1) Preparar o remédio na forma de (2) Em seguida, deve-se (3) Aplicar diretamente
decocção, infusão ou maceração, umedecer um pano limpo ou na parte afetada e deixar
conforme a parte usada e gazes com o remédio.
agir por alguns minutos.
indicação.

Diversas plantas medicinais apresentam substâncias que podem desencadear
reações adversas, seja por seus próprios componentes, pela presença de
contaminantes ou adulterantes presentes nas preparações fitoterápicas, exigindo um
rigoroso controle de qualidade desde o cultivo, coleta da planta, extração de seus
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constituintes, até a elaboração do medicamento final (TUROLLA e NASCIMENTO,
2006).
Estes produtos naturais podem ser tão eficientes quanto os produzidos pela
síntese química, contudo a transformação de uma planta em um medicamento deve
visar à preservação da integridade química e farmacológica do vegetal, garantindo a
constância de sua ação biológica e a sua segurança de utilização, além de valorizar
seu potencial terapêutico (TOLEDO et al., 2003).
Os efeitos adversos decorrentes do uso de plantas podem ocorrer através das
interações dos próprios constituintes das plantas medicinais/fitoterápicos com outros
medicamentos, ou ainda relacionados às características do paciente (idade, sexo,
condições fisiológicas, entre outros). A identificação errônea das espécies vegetais,
forma de preparo incorreta e o uso indiscriminado podem ser perigosos, levando a
superdosagem, ineficácia terapêutica e efeitos indesejáveis, o que pode acarretar
sérios danos ao usuário com o comprometimento da recuperação de sua saúde
(MACHADO et al., 2014).
4. Considerações Finais
Em conclusão ressalta-se a grande oportunidade de utilização das plantas
fitoterápicas como uma alternativa para situações em que os medicamentos alopáticos
tradicionais são ineficazes e/ou de alto custo, mas é necessário que se produzam mais
materiais como este para orientar sobre os cuidados e a forma correta de preparar
remédios caseiros derivados de plantas medicinais.
5. Referências
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1

1. Introdução
Macrosiphonia longiflora (A. St.-Hil.) Müll. Arg. (Apocynaceae) conhecida
popularmente como "velame" ou "velame branco", é um subarbusto que cresce em
solos recobertos com cascalho em áreas de Cerrado. Essa espécie está se tornando
cada vez mais rara de se encontrar, devido à coleta de forma extrativista e predatória
e a perda de habitat, em decorrência da ocupação do Cerrado pela atividade
agropecuária. Suas folhas e xilopódio são usados amplamente na medicina popular sob
a forma de infusão ou decocção para o tratamento de processos inflamatórios, gripe,
febres, hemorragia, depurativa, antissifilítica, antirreumática e nas úlceras gástricas. A
busca por novas drogas que interferem efetivamente com o processo inflamatório é de
grande relevância atualmente. Compostos derivados de plantas foram historicamente
valiados como uma fonte de agentes anti-inflamatórios (CALIXTO et al., 2004).
Devido ao grande uso de M. longiflora pela população que habita o Centro Oeste
do Brasil, principalmente no tratamento de processos inflamatórios, bem como a
escassez de estudos farmacológicos, fitoquímicos e toxicológicos que comprovem tal
uso, já que o único estudo foi realizado por nosso grupo (ALVES, 2010) e que envolveu
análises fitoquímicas preliminares e validação pré-clínica da atividade analgésica do
extrato hidroetanólico do xilopódio da planta em modelo com animais, realizou o
presente trabalho com o intuito de resumo da avaliação do potencial citotóxico, antiinflamatório e demonstrando possíveis estudos de mecanismos de ação utilizando
modelos in vitro e in vivo.
A atividade anti-inflamatória foi avaliada por edema de pata induzidos com
carragenina e dextrana e pleurisia induzida pela carragenina em ratos e peritonite
induzidos por lipopolissacarídeos (LPS) em camundongos. Portanto, os resultados
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obtidos neste estudo indicam a ausência de efeitos citotóxicos de EHMl juntamente com
os seus evidentes efeitos anti-inflamatórios, tanto in vivo e in vitro, em modelos de
inflamação aguda. O efeito anti-inflamatório está relacionado em parte com a inibição
de liberação de IL-1β, IL-10, IL-17 e óxido nítrico e que, não depende da diminuição
dos níveis de TNF-α. O presente estudo forneceu evidência de suporte para a utilização
popular de EHMl no tratamento de condições inflamatórias, e ainda avança sobre as
possíveis funções de citocinas inflamatórias em seus mecanismos de ação como
agentes anti-inflamatórios. (Journal of Ethnopharmacology 154 (2014) 319–329).
2. Metodologia
A obtenção do extrato se deu através material coletado foi limpo (12 kg), seco à
temperatura ambiente e posteriormente triturado em moinho elétrico de facas (malha n.
40). Para obtenção do extrato hidroetanolico 70%, o pó obtido foi macerado (1:5 p/v)
por 7 dias, à temperatura ambiente e agitado uma vez ao dia.
Após filtração em papel de filtro, o material foi concentrado sob pressão reduzida
de 625 mmHg em evaporador rotativo, a uma temperatura de 45°C. O solvente residual
foi evaporado em estufa com circulação de ar, à 40°C. O extrato hidroetanólico 70% foi
envasado em frascos âmbar e armazenado sob refrigeração de 4º ± 1ºC, para a
utilização nos testes farmacológicos, sendo dissolvido em Tween 80 a 2% no momento
de uso.
Foram utilizados ratos albinos da espécie Rattus norvegicus, variedade Wistar,
pesando de 150-200 g e camundongos albinos da espécie Mus musculus, variedade
Swiss-Webster, pesando de 25-35 g, provenientes do Biotério Central da UFMT.
Todos os animais foram acondicionados em gaiolas de polipropileno, com água ad
libitum e dieta apropriada com ração Purina® (Labina), mantidos em condições
controladas de temperatura (25±1 ºC) e ciclos claro/escuro de 12 h e adaptados às
condições laboratoriais por no mínimo 48 h.
O jejum alimentar que os animais foram submetidos foi de 18 h, conforme o
protocolo de cada experimento. Os animais foram mantidos em gaiolas especiais com
tela anticoprofágica e água ad libitum até 1 h antes de cada experimento, utilizando-se
grupos de 6 a 7 animais. Todos os protocolos experimentais foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA/UFMT), nº 23108.020402/09-6.
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Linhagem Celular para o ensaio de citotoxicidade foram utilizadas células epiteliais de
ovário de hamster chinês (CHO-K1) e para o ensaio de estimulação in vitro foram
utilizados macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7 adquiridas do Banco de células
do Rio de Janeiro - BCRJ. Após descongelamento as células foram mantidas em meio
modificado por Dulbecco (DMEM) + HAM F-10 e suplementado com 10% de soro fetal
bovino (SFB) a 37 ºC em atmosfera de 5% CO2 e 90% de umidade sendo a viabilidade
celular avaliada pelo método de exclusão com Azul de Tripan, e a citotoxicidade
avaliada pelo método de Alamar Blue.
3. Resultados e Discussão
A utilização de plantas medicinais pela população tem sido um importante
recurso terapêutico alternativo no tratamento de diversas patologias e sua aceitação
vem crescendo junto à comunidade médica, desde que sejam utilizadas plantas cujas
atividades biológicas tenham sido investigadas cientificamente, comprovando sua
eficácia e segurança.
Koelzera et al. (2009) afirmaram que as plantas são fontes úteis para descoberta
de novos agentes anti-inflamatórios e, por isto, a busca contínua de novas substâncias
anti-inflamatórias, especialmente a partir de plantas com propriedades farmacológicas
documentadas historicamente, pode prover promissores produtos nutracêuticos e/ou
farmacêuticos.
Diante dos efeitos antinocieptivos já reportados por Alves (2010) com o extrato
hidroetanólico de M. longiflora, aliado aos resultados dos efeitos anti-inflamatórios
reportados por Ribeiro et al. (2010) para a espécie do mesmo gênero (M. velame), a
investigação do potencial anti-inflamatório de M. longiflora, a partir do extrato
hidroetanólico obtido do xilopódio da planta, tornou-se essencial.
A citotoxicidade foi definida por Nardone (1977) como sendo o conjunto de
alterações da homeostase celular, que leva a uma série de modificações, e que
interferem na capacidade adaptativa das células, bem como na sua sobrevivência,
reprodução e realização das funções metabólicas. Os testes de citotoxicidade in vitro
são importantes para verificar a toxidade de novos compostos nos estágios iniciais de
desenvolvimento de fármacos (Putnam et al., 2002), pois os efeitos farmacológicos e

61

Resumo
Expandido

II Semana Tecnológica: Biotecnologia e Bioprospecção

Revista Semana Tecnológica v. 2, n. 1 (2017)

toxicológicos de um composto é um requisito importante, quando se está verificando
sua aplicabilidade como agente terapêutico (Melo et al., 2000).
O EHMl apresentou valor de CI50 de 174,36 ± 8,35 µg/mL, indicando, portanto,
ausência de efeito citotóxico, uma vez que seus valores de CI50 são maiores que 50
µg/mL, valor preconizado como limiar de citotoxicidade para extratos de plantas
(FROELICH et al., 2007). A doxorrubicina, utiilzada como padrão mutagênico
apresentou CI50 igual a 0,446 ± 0,05 µg/mL, valor extremamente baixo se comparado
ao extrato em análise.

Figura 1. Avaliação da citotoxicidade in vitro do extrato hidroetanólico 70% de
Macrosiphonia longiflora (EHMl) nas concentrações de 200, 100, 50, 25; 12,5;
6,25 e 3,12 μg/mL, e do padrão doxorrubicina (58; 5,8; 0,58; 0,058 e 0,0058
μg/mL), em células epiteliais ovarianas de Hamster chinês (CHO-K1) pelo
método azul de Alamar. Cada ponto indica a porcentagem de viabilidade celular
(%), expressa como Média ± E.P. em três experimentos independentes. (Journal
of Ethnopharmacology 154 (2014) 319–329).

No que tange a resposta edematogênica induzida pela carragenina, sabe-se que
a mesma é caracterizada por uma resposta bifásica, sendo a primeira iniciada entre os
tempos 0-2,5 h, resultante da liberação de mediadores como histamina, 5-HT e
bradicinina, enquanto que, a segunda fase (3 a 4 h), está relacionada à elevada
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produção de PGs e radicais livres derivados de oxigênio (BRITO; ANTONIO, 1998;
PANTHONG et al., 2004). Na primeira hora logo após a injeção de carragenina, há um
aumento da permeabilidade vascular mediada por histamina e 5-HT. Na segunda hora,
o aumento da permeabilidade é ocasionado por cininas. Já na terceira hora (pico
máximo do edema), o aumento da permeabilidade vascular ocorre principalmente
devido à liberação de PGs (LAPA et al., 2008).
O tratamento oral com o EHMl, na dose de 200 mg/kg, produziu uma inibição
significativa do edema de pata induzido por carragenina apenas na fase máxima da
resposta inflamatória, com dextrana é um polímero de alto peso molecular formado de
cadeias ramificadas de resíduos de alfa-D-glicopiranosil (Gupta et al., 2005). É um
agente pró-inflamatório que promove a liberação de aminas vasoativas, como a
histamina, causando um edema de característica osmótica, Este processo ocorre
porque o mediador está envolvido no início da inflamação com valores próximos ao
encontrado para o grupo tratado com indometacina, droga AINEs utilizada como padrão
para este tipo de experimento, indicando que o extrato pode estar atuando via inibição
da liberação de mediadores pró-inflamatórios da inflamação aguda, como as PGs.
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Figura 2. Efeito do veículo, extrato hidroalcoólico 70% de Macrosiphonia longiflora
(EHMl), nas doses de 20 mg/kg, 50 mg/kg e 200 mg/kg e de 5 mg/kg de
indometacina (Indo), administrados via oral, sobre o edema de pata induzido
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pela injeção intraplantar de carragenina 1% em ratos. Cada ponto representa
a média de 8 animais por grupo. As barras verticais representam o E.P.
Análise de variância uma via, seguida do teste de Dunnet. * p<0,05, ** p <
0,01 e *** p < 0,001 vs veículo. (Journal of Ethnopharmacology 154 (2014)
319–329).
O edema produzido pela injeção subplantar dessa substância em animais
caracteriza-se por uma rápida elevação do edema e decaimento espontâneo após a 3ª
h, tendo como mediadores principais a histamina e a 5-HT. O teste é útil para detectar
efeito de drogas com potencial aplicação no tratamento de urticária, edema pulmonar
e outros tipos de reações anafiláticas (Lo et al., 1982; Calixto, 2000).
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Figura 3. Efeito do veículo, extrato hidroalcoólico 70% de Macrosiphonia longiflora
(EHMI– 20, 50 e 200 mg/kg) e ciproeptadina (Cipro - 5 mg/kg), administrados
via oral, sobre o edema de pata induzido por dextrana 1,5 % em ratos. Cada
ponto representa a média de 6-8 animais, e as barras o E.P. Análise de
variância uma via, seguida do teste de Dunnett. ** p < 0,01; *** p < 0,001 vs
veículo. (Journal of Ethnopharmacology 154 (2014) 319–329).
No presente estudo, o EHMl foi ativo em todas as doses apenas na 2ª. hora do
edema de pata por dextrana, portanto posteriormente à liberação de histamina e 5-HT,
indicando que o mesmo pode estar interferindo em outros mediadores que não a
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histamina e 5-HT ou mesmo tal demora no efeito pode dever-se a sua lenta absorção
e assim, no retardo para alcançar concentrações plasmáticas eficazes.
Os resultados positivos do EHMl nos modelos de edema de pata por carragenina e
dextrana indicam que o mesmo possui atividade antiedematogênica em ratos e
potencial atividade anti-inflamatória.

4. Considerações Finais
Na avaliação da citotoxicidade em células CHO-K1, o EHMl apresentou uma
CI50 relativamente alta, indicando baixa citotoxicidade;
O EHMl apresenta atividade antiedematogênica possivelmente relacionada com
a inibição do sistema de PGs;
A inibição dos mediadores da resposta inflamatória, como histamina, serotonina,
bradicinina e prostaglandinas, relacionada com a redução do acúmulo de exsudato e
leucócitos no sítio inflamatório, pode responder, em parte, pelo efeito anti-inflamatório
do EHMl;
Sendo assim, o presente estudo valida sob o ponto de vista pré-clínico o uso
popular do EHMl em processos inflamatórios agudos.
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1. Introdução
O jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) é considerado um animal silvestre e,
nessa categoria, podem ser incluídas as espécies nativas, migratórias e quaisquer
outras, aquáticas ou terrestres que tenha seu ciclo de vida ocorrendo dentro do
território brasileiro ou em água de jurisdições brasileiras (VICENTE NETO, 2005).
A criação desta espécie em cativeiro ou zoocriadouros, as quais são atividades
recorrentes nos estados que fazem parte do Bioma Pantanal, permite uma exploração
econômica sustentável da biodiversidade e a manutenção do ecossistema ali presente
(VICENTE NETO, 2005).
A carne de jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) possui alto valor nutricional
agregado, superior às carnes ofertadas no mercado mundial. Ela fornece cerca de
23,88g de proteína, superior às carnes bovinas e suínas, que fornecem,
respectivamente, 19,4g e 16,7g de proteína. Já no aspecto de gordura disponibilizada
para os humanos, a carne de jacaré-do-pantanal oferece 0,32g de gorduras, inferior
às carnes bovinas e suínas, que oferecem respectivamente 15,8g e 22,7g de gorduras,
o que torna a carne de jacaré-do- pantanal mais saudável (ESCOLA AGROTÉCNICA
FEDERAL DE CÁCERES-MT – 20/05, 2006).
Quando as características originais da carne sofrer alterações através de
tratamentos físicos e/ou químicos, estas passam a se denominar produtos cárneos
processados ou preparados. Estas alterações que ocorrem através do processamento
e visam à elaboração de novos produtos, minimizando a ação de enzimas e
microrganismos que agem em caráter degradativo, atuando assim, no prolongamento
da vida de prateleira; no entanto, esse processamento não modiﬁca de forma
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signiﬁcativa as características nutricionais desta carne, apenas atribui propriedades
sensoriais como cor e sabor próprias de cada processo (ROMANELLI; CASERI;
LOPES FILHO; 2002).
Os produtos cárneos possuem significativa importância na alimentação diária
por conter teores elevados de proteínas e por seu equilíbrio em aminoácidos
(CARVALHO, 2015). O hambúrguer, é um produto cárneo que vem merecendo
atenção especial, pois ao longo do tempo vem sendo altamente consumido nas
refeições por apresentar nutrientes que saciam a fome momentaneamente, além de
alimentar, considerado assim, na atualidade um produto popular devido à praticidade
e facilidade e rapidez no preparo (ARISSETO, 2003; MEIRA, 2013).
A legislação brasileira define hambúrguer, como produto cárneo industrializado,
obtido da carne moída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo
e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado (BRASIL,
2000).
Em relação ao consumo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (2009), quando realizada a pesquisa de orçamentos familiares na
área rural, no período de 2008-2009, o brasileiro direcionou 0,077Kg de carnes ao
consumo do hambúrguer, sendo a região que mais consumiu este produto cárneo foi
a Sudeste (0,156), seguida da região Sul (0,148), Nordeste (0,042) e Centro-Oeste
(0,033).
Assim, objetiva-se com este trabalho desenvolver produto cárneo
reestruturado (hambúrguer) de jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) e avaliar suas
características físico-químicas e sensoriais.

2. Materiais e Métodos
Para a produção de hambúrgueres de jacaré, foram utilizadas como matériaprima aparas, obtidas do frigorífico da Cooperativa de Criadores de Jacaré do
Pantanal – COOCRIJAPAN (SIF 2452). Os métodos aplicados seguiram as normas
estabelecidas pela legislação brasileira e os hambúrgueres foram submetidos a
análise sensorial por um painel de julgadores não treinados (≥ 100 pessoas).
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Após o descongelamento e separação da matéria-prima, procedeu-se a
moagem da carne, a pesagem dos ingredientes e homogeneização manual da
mesma. Os ingredientes utilizados foram: 13,777kg de aparas de jacaré, 20% de
gordura suína, corante natural de urucum (colorau) (Kitano, São Paulo, Brasil) e sal.
Para o preparo da carne para a confecção dos hambúrgueres, os 13,777kg de aparas
foram divididos em dois tratamentos, o tratamento 1, pesando 7,521kg e recebendo
uma proporção de 4g de corante natural de urucum e 20g de sal para cada quilo de
carne. E o tratamento 2, pesando 6,225kg e recebendo uma proporção de 20g de sal
para cada quilo de carne.
Os hambúrgueres foram moldados em uma moldadeira (Weston Automatic
Patty Maker, USA) e após submetidos a uma temperatura de congelamento de -26 °C,
onde permaneceram congelados ate o momento da análise sensorial. Para a cocção
dos hambúrgueres foi utilizada uma chapa elétrica (Venâncio, CE100, Venâncio Aires,
Brasil) que foi pré-aquecida e mantida a uma temperatura constante de 150 °C.
Durante o preparo das amostras foram cozidas até 70 °C (± 2° C), controlada por um
termopar (Minipa, 450-MT, São Paulo, Brasil) em ambos os lados do hambúrguer.
As tecnologias aplicadas na elaboração do hambúrguer seguiram as normas
estabelecidas pela legislação brasileira e produtos manufaturados foram submetidos
à análise sensorial por um painel de julgadores não treinados, oriundos da
comunidade acadêmica e de servidores do IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio
Verde, com idade entre 15 e 53 anos.
Os testes foram realizados para avaliar os atributos – cor, textura, sabor e
aparência global – dos hambúrgueres com e sem colorau. As análises foram
realizadas por 102 voluntários, utilizando o método de escala hedônica que vai de 1desgostei muitíssimo e 9-gostei muitíssimo. Para determinar a diferença no grau de
preferência entre amostras através de análises estatísticas, são convertidas em
escores numéricos (LAND e SHEPHERD 1988).
Para a avaliação sensorial, os hambúrgueres cozidos foram divididos em 8
frações equivalentes que foram servidos em copos de plástico identificado com
números aleatórios de três dígitos, sendo que o tratamento 1 (com corante) recebeu
a numeração 381 e o tratamento 2 (sem corante) recebeu a numeração 691. Cada
voluntário recebeu instruções de como proceder diante a avaliação. Entre uma
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amostra e outra foi oferido aos provadores água antes de iniciar a análise novamente
(MUNÕZ et al., 1992).

3. Resultados e Discussões
Os valor obtidos durante as análises para cor, textura, sabor e aparência global
das duas amostras são apresentados no gráfico 1.
Gráfico 1. Notas de aceitação Sensorial de hambúrgueres de carne de jacaré do
pantanal. Lucas do Rio Verde – 2017.

Nota-se que houve certa preferência, por parte dos avaliadores, pelo tratamento
2 (amostra 691) no quesito de sabor, textura e aparência global. A aceitabilidade dos
avaliadores no quesito de cor ficou a cargo do tratamento 1 (amostra 381), devido ao
fato deste conter colorau, deixando-a com uma coloração mais avermelhada em
comparação a outra amostra.
Num estudo feito pelos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres, onde foi confeccionados
hambúrgueres de carne de jacaré do pantanal com a adição de proteína de soja em
um dos tratamentos, obtiveram resultados inferiores aos expressos neste estudo.

4. Considerações Finais
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Hambúrgueres fabricados com carne de jacaré-do-pantanal (Caiman yacare) e
adicionados de corante natural demonstraram melhor aceitação sensorial
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