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RESUMO: A Gestão do Conhecimento (GC) é considerada um método de gestão para
agregação de valor e geração de diferencial competitivo. A utilização da plataforma
Lattes é uma interessante opção para a GC, pois se tornou um padrão nacional no registro da vida acadêmica, sendo adotada pela maioria das instituições de ensino. Esta
plataforma representa a história das atividades acadêmicas, científicas e profissionais,
sendo um banco de dados extremamente completo. Dessa forma, o presente estudo
tem como objetivo quantificar a produção científica dos docentes de um Centro Universitário localizado no estado de São Paulo. Para isso, foi realizado um levantamento
e quantificação da produção científica dos docentes que possuíam vínculo trabalhista
com a referida instituição no mês de fevereiro de 2015. Foi utilizada a Plataforma Lattes, para a busca de informações dos professores e para compilação das informações
foi utilizada a ferramenta scriptLattes. Como resultado observou-se expressiva quantidade de trabalhos científicos gerados pelos professores da instituição. Além disso,
observou-se diminuição dos trabalhos a partir de 2012 podendo ser atribuído à falta
de atualização do currículo Lattes. Assim, conclui-se que os docentes da instituição
possuem grande interesse na área científica, e, se geridos de forma adequada, podem
gerar diferenciais competitivos.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do conhecimento; diferencial competitivo; plataforma
Lattes.
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Introdução
De encontro com as necessidades de um mundo cada vez mais interconectado,
e com vistas nos diferenciais competitivos, a Gestão do Conhecimento (GC) se mostra
muito eficaz e conforme afirma Barbosa (2008), este método de gestão se entrelaça à
Gestão da Informação, ao conectar algumas áreas de suma importância na organização: Computação; Ciências da Informação; Recursos Humanos; Estratégia e Finanças,
nota-se um aumento no caráter competitivo entre as organizações, assim elas visam o
desenvolvimento de novos formatos empresariais para conseguir adaptar-se as oportunidades e acima de tudo as ameaças, dentro deste novo macro ambiente econômico
(SCHARF; SORIANO-SIERRA, 2008). Segundo Rossetti et al. (2008), o atual mundo
globalizado convive com a sociedade do conhecimento, onde inovações e mudanças
ocorrem em um ritmo acelerado. Este ritmo não compreende somente os fatores de
produção, mas também o conhecimento das pessoas inseridas nas organizações e como
consequência, as organizações são forçadas pelo mercado a concentrar e empreender
esforços que modernizem sua estrutura empresarial, como foco na competitividade e
capacidade de adaptação as exigências e anseios desta nova sociedade.
Este conceito de GC não é algo fácil de ser compreendido ou gerenciado, pois
demanda de diversos fatores, e entre eles, de bases de dados e informações, que fundamentem este tipo de gestão. Segundo Marques (2010), a plataforma Lattes pode ser
considerada uma destas bases, pois é considerada um repositório rico de informações
sobre a carreira pessoal, profissional, científica e tecnológica dos pesquisadores brasileiros, e ainda representando de forma significativa, o patrimônio do país sob diversos
olhares (social, cultural, tecnológico e científico). Segundo Mena-Chalco e Cesar-Jr
(2009) esta plataforma é utilizada para avaliação acadêmica, representando a história
das atividades acadêmicas, científicas e profissionais, sendo um banco de dados rico
e poderoso que apresenta inúmeras aplicações de cunho econômico, científico e tecnológico. Também é importante salientar que o currículo Lattes, produto principal da
plataforma, é reconhecido pelos seus usuários como uma ferramenta que representa a
multidisciplinaridade, com vistas nas áreas culturais, sociais, científicas e tecnológicas
(MARQUES, 2010).
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Este reconhecimento da plataforma faz com que a instituição de ensino consiga projetar variados indicadores de acordo com sua necessidade, e atuar de forma específica na resolução ou melhorias de determinadas situações. Deste modo, o presente
trabalho pretende abordar como a GC está fazendo com que as organizações atuem
em uma área complexa. Como um exemplo desta complexidade, Felix (2003) afirma
que a GC pode ser compreendida como uma alavanca para sustentar a competitividade
futura, mas que pode acarretar na geração de ansiedade aos gestores da instituição, que
necessitam visualizar o que será útil e relevante perante o armazenamento de informações. Ao mesmo tempo, esta complexidade possibilita a agregação de diferencial
competitivo, diferenciando as organizações que fazem uso de tal método de gestão dos
moldes de gestão tradicionais, utilizados por muitas décadas, antes da globalização.
Ao utilizar a Plataforma Lattes como base para a coleta de dados e informações a
respeito dos profissionais que nela estão inseridos, uma instituição de ensino superior
pode vir a analisar de modo padronizado e conciso o histórico profissional dos profissionais e através da gestão deste conhecimento, ter ganhos tanto na eficiência, quanto
na eficácia organizacional, no momento de analisar indicadores nos mais variados segmentos que permeiam uma instituição de ensino, que são embasados pela respectiva
plataforma, criando assim diferenciais perante sua própria cultura organizacional e
seus concorrentes.
A produção científica pode ser utilizada como recurso que proporcione visibilidade e boa reputação para a instituição, que passa a repercutir na ampliação da procura
pelos cursos oferecidos pela instituição. Desta forma, o objetivo do presente estudo
é demonstrar o potencial que as instituições privadas possuem, com vistas na GC, ao
quantificar a produção científica dos docentes de um Centro Universitário localizado
no estado de São Paulo, utilizando informações disponíveis em uma base de dados
confiável e que pode agregar diferencial competitivo, com baixo custo.

Pressupostos teóricos
Ao abordar assuntos relativos à GC, faz-se necessário citar outros fatores,
Multiciência, São Carlos, 13: 7 - 21, 2014
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como os dados e a informação, que após a compilação destes, possuem potencial para
a geração de GC. Conforme menciona Barbosa (2008), tanto a informação quanto o
conhecimento despertam um grande interesse da humanidade atual, e este interesse
constitui um grande desafio de diferenciar determinados conceitos, que muitas vezes
possam apresentar características similares, e ao mesmo, tempo interconectá-los. Segundo Hoffmann (2009), a evolução dos dados em conhecimento é um processo que
transforma o significado dos dados, analisa e adiciona a experiência, fazendo com que
o dado, caracterizado neste momento como primitivo, se transforme em informação e
posteriormente em conhecimento, sendo este último, um agente de tomada de decisão.
Tendo em vista a compreensão e correlação entre dados, informação e conhecimento,
a Figura 2 ilustra estas três entidades, correlacionando com as tomadas de decisões que
as organizações tanto necessitam para que atinjam seus objetivos.
O conhecimento, entidade máxima nesta contextualização, é criado e desenvolvido sob a inserção de inúmeras informações e como processo propulsor perante a interação social. É configurado sob um processo, que necessita de pró-atividade e reatividade
para se consolidar, junto a reutilização e reconstrução de conhecimentos (FELIX, 2003).
A partir dos anos 80, a comunidade acadêmica e gerencial é despertada pelo
interesse específico na GC, em resposta a globalização, disseminação da computação
e visão da empresa embasada no conhecimento (BARBOSA, 2008). Mas somente na
década de 90 que surge o conceito de GC, conforme descreve Hoffmann (2009), e a
partir deste momento, a GC não é vista como mais um modismo empresarial, mas parte integrante da estratégia empresarial. Barbosa (2008) salienta que a tecnologia não é
suficiente para garantir a informação e o conhecimento de forma eficaz.
Uma interessante abordagem é realizada por Oliveira et al. (2010), ao mencionar que a GC é vista como um processo de criação, armazenamento, disseminação e
utilização do conhecimento, integrando pessoas, processos, tecnologias com enfoque
voltado aos objetivos organizacionais. Mas para tanto, deve-se considerar fontes internas e externas de conhecimento perante a organização. Tendo em vistas a compreensão de GC, se faz necessário analisar este conhecimento sob dois pontos de vista. O
primeiro diz respeito à visão ontológica, na qual o conhecimento organizacional em
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detrimento da criação do conhecimento individualizado, embasando-se que o conhecimento somente pode ser criado pelo indivíduo, na qual a organização não é capaz
de criação de conhecimento. O outro ponto de vista, conhecido como epistemológico,
utiliza como base a distinção entre o conhecimento tácito e explícito. Ambos os conhecimentos não podem ser considerados totalmente separados, mas mutuamente complementares, pois há interação entre ambos, com trocas nas atividades criativas dos seres
humanos. Este tipo de interação, conhecida como conversão do conhecimento, diz
respeito a expansão em qualidade e quantidade de ambos os tipos de conhecimento,
fazendo com que a informação, possa ser compreendida sob duas perspectivas: informação sintática, que diz respeito ao volume de informações; e a informação semântica,
que se refere ao significado (SCHARF; SORIANO-SIERRA 2008). Ao unir ambos
pontos de vista, surge o conceito definido como espiral do conhecimento, ao conectar o
conhecimento tácito com o explícito através de meios de interação, por meio de quatro
modos de conversão, conhecidos como socialização, externalização, internalização e
combinação (LEITE; COSTA, 2007).
Os quatro modos de conversão podem ser melhor compreendidos, por meio
das afirmações de Nonaka e Takeuchi (1997):
•
Socialização: conhecida como “do conhecimento tácito em conhecimento tácito”, compreende o compartilhamento de experiências, onde o indivíduo pode adquirir conhecimento tácito diretamente outros indivíduos, sem
a necessidade de linguagem, onde o grande diferencial para a aquisição deste
conhecimento é a experiência;
•
Externalização: deve ser compreendida como a transformação do conhecimento tácito em explícito ou então como criação do conhecimento perfeito. Um modo de externalizar a conversão do conhecimento é vista no processo de criação do conceito, desenvolvido através do diálogo ou reflexão
coletiva. Dentre os modos de conversão do conhecimento, a externalização é
o ponto principal para a criação do conhecimento, devido ao desenvolvimento
de conceitos novos e explícitos, a partir do conhecimento tácito;
•

Combinação: conhecido como “do conhecimento explícito em conhe-
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cimento explícito”, é um processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. Neste modo, os indivíduos combinam e trocam conhecimento por meio de documentos, reuniões, entre outros. Na área educacional,
a criação do conhecimento normalmente assume esta forma;
•
Internalização: é a incorporação do conhecimento explícito em tácito, e
está relacionado ao modo de aprender fazendo. Para que ocorra esta incorporação, é necessária a verbalização e diagramação do conhecimento sob a forma
de documentos, manuais e histórias orais.
Segundo Oliveira et al. (2010), estes modos de conversão do conhecimento
são necessários para que a implementação da GC tenha êxito em uma organização,
independentemente da área de atuação. Nota-se neste momento a importância de compreender e gerir a GC como diferencial competitivo, conforme a afirmação abaixo, na
qual o autor menciona que um importante diferencial competitivo surge para as organizações que dominam e fazem uso de forma padronizada da GC:
As empresas que dominam o conhecimento dos seus principais processos
organizacionais dão um passo significativo rumo à identificação das bases de conhecimentos estratégicos. Todas as empresas realizam de alguma
forma a gestão do conhecimento, uma vez que não é possível conceber
o trabalho humano sem o uso da inteligência. As organizações, nos seus
processos de trabalho, estão invariavelmente reutilizando algum tipo de
conhecimento para produzir e servir os clientes (SCHARF; SORIANO-SIERRA, 2008, p. 92).

Em seu trabalho, Scharf e Soriano-Sierra (2008), afirma que a GC é um processo estratégico e contínuo, que busca a gestão do capital intangível da empresa, e
todos os pontos estratégicos correlatos. Assim, a alta gerência é responsável e patrocinadora de todo o processo de GC. Estes autores realizam uma importante colocação, ao afirmar que não é a quantidade de informações ou conhecimento que se tem
disponível, que pode ser atribuída como GC, mas o que se produz e analisa com este
conhecimento, com base na criação de valor, tendo em vistas a sobrevivência e crescimento de mercado. Ao falar de GC como diferencial, se faz necessário pensar na
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gestão por processos, e para tanto a GC também pode ser compreendida em vistas ao
ciclo PDCA2, conforme as etapas: a primeira etapa (planejar) é o momento da captura
ou desenvolvimento do conhecimento; posteriormente é realizado o compartilhamento
do conhecimento (executar); no terceiro momento (verificar), a organização utiliza
dados de ambas as etapas anteriores para mensuração do alcance dos objetivos nas
atividades; e por fim, a empresa faz uso dos dados obtidos através da mensuração, para
realizar de forma contínua o aperfeiçoamento do processo (agir).
No meio científico, a Plataforma Lattes se destaca como uma ferramenta que
representa a GC. Esta plataforma representa a experiência do CNPq, integrando bases
de dados de currículos, grupos de instituições e pesquisas em um único sistema de
informações. Esta plataforma se tornou um padrão nacional no registro da vida acadêmica de estudantes e pesquisadores de todo o país, sendo adotada pela maioria das
universidades, institutos de pesquisa e instituições de fomento (CNPq, 2015). Mena-Chalco e Cesar JR (2009) descrevem que a plataforma integra currículos acadêmicos
de instituições públicas e privadas em uma única plataforma.
Nele é encontrado o registro da vida pregressa e atual dos pesquisadores,
desde dados pessoais, trajetória profissional, vida acadêmica, contribuição
para as ciências, etc. É considerado elemento fundamental para a análise
de mérito e competência dos pleitos apresentados à Agência. Conforme
o CNPq, suas informações são aplicadas na avaliação da competência de
candidatos à obtenção de financiamentos, na seleção de consultores, de
membros de comitês e de grupos assessores, e no subsídio à avaliação da
pesquisa e da pós-graduação. (MARQUES, 2010, pg. 251)

Pode-se inferir que a plataforma, por meio do currículo Lattes, visa a representação da dinâmica que constitui as relações inerentes à seu desenvolvimento, operacionalização e funcionamento, contanto com o envolvimento de todos os colaboradores
que estão em seu ambiente, contribuindo para a evolução da sociedade, e a cada acesso
destes colaboradores, aqui representados por instituições, profissionais e cientistas,
contribui para a evolução de todos (MARQUES, 2010).
2 - Ciclo PDCA: ferramenta de gestão utilizada na melhoria contínua de processos e produtos. As etapas do ciclo compreendem:
planejar, executar, verificar e agir.
Multiciência, São Carlos, 13: 7 - 21, 2014
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Metodologia
Com vistas na GC através da Plataforma Lattes, foi utilizado como estudo de
caso, um Centro Universitário privado, localizado no estado de São Paulo, onde foi
realizado um levantamento e quantificação da produção científica dos docentes que
possuíam vínculo trabalhista com a referida instituição no mês de fevereiro de 2015 e
que possuíam currículo Lattes. Inicialmente foi realizado o levantamento de dados dos
docentes, a fim de identificar quem são os profissionais que serão analisados. Posteriormente foi utilizada a Plataforma Lattes, para a busca de informações dos professores; onde após esta etapa, utilizou-se dos ganhos em agilidade, confiabilidade e compilação das informações, através da ferramenta scriptLattes, que extrai e compila de
forma automática dados da respectiva plataforma, utilizando-se do intervalo de tempo
compreendido entre 2005 e 2014. Para tanto foi utilizado os indicadores referentes aos:
artigos completos publicados em periódicos; trabalhos completos publicados em anais
de congressos e total de projetos de pesquisa.
Com estes dados, pode-se verificar a produção científica dos professores da
referida instituição de ensino privada, onde os resultados obtidos são apresentados de
forma descritiva, por meio de gráficos.
Resultados e discussão
Ao correlacionar a GC com a plataforma Lattes, involuntariamente foca-se em
instituições de ensino superior, que fazem uso de forma contínua da respectiva plataforma, para verificar e manter atualizado as informações de seu quadro de professores.
As organizações possuem uma grande quantidade de dados e têm uma falsa sensação
de que estão bem informadas, mas estes conteúdos não possuem serventia alguma,
caso não sejam analisados e utilizados de forma correta e de acordo com os prazos estabelecidos. A simples coleta e armazenagem de dados não contribuem sozinhos para
uma melhor estratégia na organização, pois estes dados necessitam ser analisados por
meio de indicadores pré-estabelecidos, focando em relações de causa e efeito. As boas
práticas nas tomadas de decisão demonstram que um dos pré-requisitos primordiais
são o processamento e análise correta das informações geradas a partir das bases de
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dados (CARDOSO; MACHADO, 2008).
Para visualizar a gestão do conhecimento através dos dados disponibilizados
na Plataforma Lattes, o presente estudo de caso analisou um Centro Universitário privado, com 198 docentes, onde foram compilados os dados de produção científica de
forma quantitativa. Na Figura 1, é possível observar grande quantidade de produção
científica, produzida por 190 docentes da instituição selecionados para o estudo, no
intervalo de ano compreendido entre 2005 e 2014.

Figura 1: Artigos Completos e Projetos de Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda na Figura 1 é possível observar que entre o intervalo de 10 anos analisados, em 08 anos houve uma diferença aparentemente igualitária entre os números de
artigos completos (periódicos e anais de congresso) e projetos de pesquisa, demonstrando um interesse maior perante os artigos publicados em periódicos, mas não deixando de existir o interesse nas outras 02 grandes áreas de publicação analisadas. Um
exemplo de indicador de desempenho de docente, via plataforma Lattes e que pode ser
Multiciência, São Carlos, 13: 7 - 21, 2014
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utilizado na GC é descrito por Rowe e Bastos (2010), em um de seus trabalhos que adota
o método quantitativo de produção acadêmica, permitindo captar o desempenho objetivo, desenvolvendo indicadores que agregam diferentes produções acadêmicas e que
revelam perfis diferentes de profissionais, visando a segmentação por áreas de interesse.
Deve-se salientar que esta produção científica não foi desenvolvida necessariamente na própria instituição de ensino, objeto do estudo de caso, pois o professor
da instituição pode ter sido contratado após suas produções terem sido desenvolvidas.
Porém o conhecimento agregado deste profissional está atuando a favor da instituição
contratante, gerando inúmeros benefícios para toda a comunidade acadêmica no qual
ele está inserido.
Nas informações analisadas, nota-se que a partir de 2012 há uma queda na
quantidade de produção científica, que pode ser explicada pelo fato de grande quantidade dos currículos analisados terem sido atualizados pela última vez na plataforma
Lattes no ano de 2012, deixando de contabilizar a produção destes professores a partir
da referida data. Uma possibilidade encontrada para a não atualização dos currículos é
que a partir de 2012 o Centro Universitário deixou de receber uma grande quantidade
de visitas in loco de comissões do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que avalia a qualidade dos cursos oferecidos e da instituição como um todo. Estas visitas das
comissões de avaliação diminuíram devido ao fato dos cursos oferecidos possuírem
bons indicadores de qualidade perante aos órgãos credenciadores. Dessa forma, com
a diminuição da frequência de avaliação, os professores não foram comunicados com
tanta ênfase sobre a atualização de seus currículos. Porém estes profissionais precisam
ser conscientizados junto à cultura institucional, para demonstrar a importância do correto preenchimento do currículo Lattes e da atualização permanente, pois não havendo
atualização o conhecimento deixa de ser produzido, analisado e disseminado. Ao tocar neste ponto de correto preenchimento e atualização, Cardoso e Machado (2008),
mencionam por meio da análise de resultados, que ainda se faz necessário padronizar
o modo de preenchimento dos currículos Lattes para melhor refinamento das informações. A GC deve ser algo que faça parte da rotina da instituição, sempre compreendendo que os enlaces envolvidos de toda instituição afetam o resultado final, como pode
ser observado nos resultados obtidos através deste estudo de caso, onde se acredita que
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a não atualização de forma periódica fez com que alguns indicadores indiquem uma
queda na produção, algo que pode não condizer com a realidade.
Por diversos fatores, as instituições de ensino privadas, acabam não concentrando seus esforços na área de pesquisa, uma grande fonte de conhecimento, mas ao
contratar para seu quadro de docentes, profissionais acadêmicos que possuem uma
expressiva quantidade de produções científicas, mesmo que desenvolvidos em outras
instituições, estes agregam valores e conhecimento à instituição no qual atuam como
docentes, o que provavelmente acarretará em um ensino de qualidade ao seu público
alvo, os alunos, e benefícios junto a avaliação da instituição, seja por órgãos credenciadores quanto perante a sociedade.
Ao realizar o levantamento de docentes do Centro Universitário privado objeto
de estudo desde artigo, procurou-se verificar o potencial para geração de conhecimento que a instituição possui a partir destas informações, com base nas quantificações de
produções científicas destes professores, refletindo sobre alguns dos benefícios que a
GC pode trazer para a instituição.
Para tanto a instituição precisa conhecer e gerir este conhecimento, para poder
explorar os benefícios. Diversos setores da instituição podem-se valer deste diferencial
gerado pela GC via plataforma Lattes, principalmente os setores responsáveis por gerir
os profissionais acadêmicos, sendo na grande maioria das instituições as coordenações
acadêmicas e o setor de gestão de pessoas. Neste sentido, Carvalho (2012) afirma
que quando o conhecimento possui suas atenções para o campo operacional, parte do
potencial fica restrito ao meio e aos processos da organização e uma forma de focar
na utilização do conhecimento com objetivo nas vantagens competitivas é atrelando o
conhecimento à visão estratégica da organização.
A quantidade de produção científica produzida pelos professores, algo que ainda não é completamente gerido, demonstra o potencial que estes pesquisadores possuem para a exploração. Assim, a instituição pode investir em laboratórios e explorar
estes conhecimentos dos professores agregando a teoria com a prática no momento de
ministrar as aulas. Outra possibilidade de explorar esta GC é quanto a melhor alocação dos professores perante os cursos e disciplinas ofertadas na instituição, de acordo
Multiciência, São Carlos, 13: 7 - 21, 2014
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com o conhecimento adquirido via plataforma, onde por consequência são diminuídos
custos com a contratação de profissionais externos, ao melhor aproveitar o profissional que já possui vínculo e acaba não recebendo atribuições de aula, pois a instituição
pode ter ido em busca de um outro profissional por falhas na comunicação entre estas
coordenações. Não se faz necessário depender somente das coordenações no momento de alocar os profissionais, pois quando a instituição conhece o seu profissional, o
conhecimento gerado e divulgado faz com que todos os profissionais, neste caso os
professores, sejam vistos e possam ter alocações eficientes e justas. Assim, pode-se
propor uma melhor colocação em prática do plano de carreira na área da educação,
pois ao gerir os dados presentes na plataforma, de forma abrangente, os gestores dos
profissionais acadêmicos podem atuar de forma ágil nas promoções, alterações salariais ou então na melhor seleção com vistas em melhores cargos.

Considerações Finais
Tendo em vista uma melhor compreensão da GC, no presente estudo conclui-se que este método de gestão agrega diferencial competitivo para as organizações.
Desta forma, o conhecimento é o principal bem de uma empresa e deve ser utilizado
como uma ferramenta estratégica. Mas este maior bem é um conhecimento tácito, e se
faz necessário que haja uma disseminação dele para que a organização possa aproveitá-lo para a melhoria dos seus processos, o transformando em explícito, a fim de que
este fator seja gerenciado de forma sistemática e eficiente, trazendo inúmeros ganhos
para as organizações. Ao utilizar a plataforma Lattes como responsável pela geração
e disseminação do conhecimento em uma instituição, esta pode-se beneficiar dos inúmeros dados e informações já existentes neste ambiente, de fácil acesso e gratuito.
Assim, diversos setores de uma instituição podem-se valer deste diferencial, gerando
agilidade, diminuindo esforços, transparência e acima de tudo eficiência organizacional, ao analisar os dados e informações referentes aos profissionais acadêmicos que
esta organização possui.
Os resultados obtidos demonstram o grande potencial que a instituição analisada no estudo de caso possui, como nos dados referentes ao expressivo número de
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artigos completos publicados em periódicos. Ao possui este conhecimento atrelado à
sua gestão, a instituição cria diferenciais perante os concorrentes, para tanto, a conscientização dos profissionais para a importância da criação e manutenção deste currículo devidamente atualizado, deve ser totalmente ambientada e disseminada na cultura
organizacional da organização que deve ter a maturidade de melhor aproveitamento e
compreensão dos dados e informações coletadas.
Platform Lattes promoting knowledge management: opportunities exploration through
analysis of a case study

ABSTRACT: Knowledge Management (KM) is increasingly seen as a management
method to add value and generate competitive advantage. The use of the Lattes platform is an interesting option for the KM because this platform has become a national
standard in the record of academic life, being adopted by most educational institutions. This platform is the history of academic, scientific and professional activities,
being an extremely complete database. Thus, this study aims to quantify the scientific
production of professors of a University Center located in São Paulo. For this, it was
conducted a case study to quantify the scientific production of professors who had
employment relationship with that institution in February 2015. The Lattes Platform
was used to search for information from professors and compilation of information
was made by scriptLattes tool. As a result there was a significant amount of scientific
papers generated by the institution’s professors. In addition, there was a decrease in
papers from 2012. It can be attributed to lack of updating the Lattes curriculum. Thus,
it is concluded that the institution’s professors have great interest in science, and, if
managed properly, can generate competitive advantages.
KEYWORDS: knowledge management; competitive advantage; Lattes Platform.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL INIBITÓRIO DE ALHO (Allium sativum) SOBRE AMOSTRAS BACTERIANAS DE Staphylococcus aureus E Escherichia
coli

Fábio CASSOLA1
Cíntia Alessandra Matiucci PEREIRA²
RESUMO: O alho tem sido utilizado amplamente no tratamento de parasitoses, desconfortos gastrintestinais, na hipertensão, doenças cardiovasculares, no câncer, além
das atividades anti-inflamatória, antiasmática e antimicrobiana. A alicina é responsável
pela maioria das propriedades farmacológicas do alho, possui coloração amarelada e
só aparece de fato quando o alho é mastigado ou cortado, rompendo-se as células do
bulbo. O objetivo desse estudo consiste em avaliar o potencial inibitório do alho sobre
Staphylococcus aureus e Escherichia coli utilizando-se o método da concentração inibitória mínima (CIM). Desenvolveu-se uma metodologia para utilizar o extrato aquoso
de alho em diferentes concentrações as quais foram empregadas através do método de
perfuração em ágar e microdiluição em caldo. A CIM pode ser determinada a partir
do método de microdiluição em caldo evidenciando que o extrato apresenta melhor
ação contra bactérias Gram-positivas do que com Gram-negativas sendo a CIM para
Staphylococcus aureus de 10µg/mL e para Escherichia coli de75µg/mL. Em ambos os
testes, a maior atividade do extrato encontra-se na concentração que não foi diluída.

PALAVRAS-CHAVE: alho; alicina; antibiótico; Escherichia coli; Staphylococcus aureus.
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Introdução
Originado dos desertos da Ásia Central, o alho tem sido utilizado através da
história no tratamento de diversas enfermidades, incluindo a praga na Europa, a febretifoide e a disenteria na Primeira Guerra Mundial bem como possui a reputação folclórica
de “curar desde um simples resfriado até a peste bubônica”. Os tratados do Egito Antigo
já traziam citações do uso do alho durante a construção das pirâmides onde os escravos
eram alimentados com alho acreditando-se que o rendimento físico era aumentado, conseguindo uma boa imunidade contra as epidemias típicas da época (BADAWI, 2012).
As células intactas do alho contêm um composto inodoro conhecido como
aliina; quando ocorre a lise celular, a aliina entra em contato com a enzima aliinase
que se encontra estocada em vacúolos no interior das células e o seu contato permite
a formação de ácido sulfénico intermediário. Tal como a aliina, outros compostos sulfatados presentes no alho também se convertem combinando-se rapidamente entre si.
Os compostos resultantes e por condensação enzimática formam a alicina uma substância com potente atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A alicina decompõe-se na presença de ar e água, originando odissulfito de
dialila (principal responsável pelo odor característico do alho), tiossulfito de dialila e
os polissulfitos correspondentes, todos apresentando um odor intenso. Esse processo
de degradação também ocorre no organismo, motivo pelo qual o ar expirado após a
ingestão apresenta odor característico (MENDES, 2008; REVISTA ADITIVOS & INGREDIENTES, 2012) (Figura 1).

Figura 1: Reações para a formação da alicina por condensação enzimática (Fonte: MENDES, 2008)
Multiciência, São Carlos, 13: 22 - 34, 2014

23

Fábio Cassola | Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

A alicina reage rompendo os grupos tiólicos (-SH) de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas os quais são essenciais à proliferação das mesmas além de atuar
na inativação de enzimas sulfuradas microbianas afetando dessa forma, o seu metabolismo (VALÉRIO; PINHEIRO, 2008; PETROLLI, 2009).
Materiais e métodos
Obtenção do extrato aquoso
Foram preparados extratos aquosos de alho pelo método de turbólise com a
ajuda de um liquidificador obtendo-se o sumo dos bulbos (MIGLIATO, 2005). O liquidificador foi esterilizado 48 horas antes de sua utilização com álcool 70% e a extração
foi realizada através da agitação em alta velocidade por 10 minutos três vezes realizando intervalos de 5 a 10 minutos em cada ciclo. Para que a temperatura do líquido
extrator não excedesse a 40ºC fez-se uso de um termômetro e de uma bacia com água
e gelo. O extrato obtido foi filtrado com o auxílio de papel filtro e armazenado em um
frasco âmbar.
Método de difusão em ágar
Preparo das placas
Como meio de cultura para Staphylococcus aureus utilizou-se o ágar nutriente
(DIFCO®) por ser de fácil obtenção, baixo custo além de permitir o crescimento de
uma grande variedade de micro-organismos e para Escherichia coli utilizou-se o ágar
Mueller-Hinton (DIFCO®), meio utilizado para a realização do teste de avaliação da
resistência aos antimicrobianos pelos métodos de difusão em disco (ANVISA, 2004).
Ambos os meios foram autoclavados a 121ºC por 15 minutos. As placas de Petri foram previamente esterilizadas em forno Pasteur a 180ºC por 2 horas e distribuído
aproximadamente 20 mL de ágar próximo à chama. Após completa solidificação, as
placas estavam prontas para uso. A leitura das placas foi realizada após incubação a
37ºC, por 48 horas, anotando-se o diâmetro do halo de inibição de crescimento.
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Perfuração em ágar
Para a realização do método de difusão em ágar, foram feitos poços no meio de
cultura previamente preparado e solidificado com o auxílio de uma ponteira de 8 mm esterilizada previamente a 121ºC por 15 minutos. Os círculos formados pela ponteira foram
elevados utilizando a ponta da mesma e retirados da placa com a ajuda de uma pinça.
Os inóculos foram semeados nas placas com o auxílio de um swab estéril. A
inoculação foi feita em forma de estrias na superfície do ágar em três direções, girando
a placa em ângulo de 60º após cada estria. Em seguida, sobre a superfície semeada,
foram depositados nos poços 100µL do extrato aquoso em suas respectivas concentrações com o auxílio de uma micropipeta as quais tiveram as ponteiras esterilizadas em
estufa a 180ºC por 2 horas. Todo o processo foi realizado próximo à chama.
Método de microdiluição em placa
Os micro-organismos foram inoculados em meio BHI no momento de realização do experimento até obtenção de crescimento em fase exponencial correspondente
ao padrão 0,5 da escala de McFarland (NCCLS, 2003). Orifícios de microplacas foram
preenchidos com 100 μL de caldo BHI contendo concentrações do extrato aquoso
de alho variando de 10 a 100μg/mL e 100μL da suspensão bacteriana. A inibição do
crescimento induzido pelo extrato foi determinada através da diferença de absorbância
realizado em leitor de ELISA a 620nm, obtida antes a após incubação da microplaca
por 24 horas a 37ºC.
Para o controle do crescimento, 200μL da mesma suspensão bacteriana foram
adicionados aos orifícios da microplaca. Os resultados foram utilizados para a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Os ensaios foram realizados em triplicata.
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Resultados e discussão
Estabelecimento das condições do método de perfuração em ágar
A definição das concentrações a serem estudadas seguiu o proposto por Durairaj e colaboradores (2009), no entanto, a literatura não descreve quantos bulbos de
alho quantificam 100% de concentração de extrato aquoso, desta forma, padronizou-se como 100% a concentração de extrato aquoso que não sofreu nenhuma diluição
(Tabela 1).
Tabela 1: Método de preparo das diluições utilizado nesse experimento

Água destilada
9,0 mL
7,5 mL
5,0 mL
2,5 mL
0 mL

Alicina
1,0 mL
2,5 mL
5,0 mL
7,5 mL
10,0 mL

Total (mL)
10,0 mL
10,0 mL
10,0 mL
10,0 mL
10,0 mL

Na preparação do extrato aquoso, foi utilizado um liquidificador previamente
esterilizado com 1 L de álcool 70% por 48 horas antes do uso. Para evitar que o álcool
70% interfira no resultado, o liquidificador é lavado com 2 L de água estéril no momento da utilização. Esse procedimento foi realizado próximo à chama.
Para avaliar a atividade antimicrobiana do alho optou-se por utilizar o método
de perfuração em ágar. Este método é citado por Ostrosky e colaboradores (2008) e
consiste em formar poços no meio de cultura sólido com o auxílio de cilindros de 6-8
mm de diâmetro, nos quais é possível a aplicação de substâncias a serem analisadas.
Os furos foram realizados com o auxílio de uma ponteira de 8 mm esterilizada em estufa a 180ºC por 2 horas e o número de furos dispostos nas placas foram definidos de
acordo com o número de concentrações de extrato aquoso testadas.
Após 48 horas de incubação a 37ºC, as placas foram examinadas para verificar
se o crescimento obtido estava uniforme, se existia presença de contaminantes e se
houve formação do halo de inibição. Após esta inspeção visual, a leitura foi realizada
com o auxílio de uma régua utilizando fonte de luz refletida para iluminar a placa
26
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invertida sobre um fundo preto e opaco. Os resultados encontrados podem ser visualizados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2: Comparação do halo de inibição em E. coli diferentes concentrações de extrato
aquoso

PLACA A

POÇO I
(10%)
12 mm

POÇO II
(25%)
16 mm

POÇO III
(50%)
21 mm

POÇO IV
(75%)
23 mm

POÇO V
(100%)
20 mm

PLACA B

12 mm

15 mm

19 mm

21 mm

23 mm

PLACA C

12 mm

0 mm

18 mm

19 mm

22 mm

PLACA D

13 mm

16 mm

17 mm

21 mm

25 mm

PLACA E

0 mm

0 mm

0 mm

19 mm

26 mm

PLACA F

0 mm

0 mm

0 mm

22 mm

28 mm

PLACA G

12 mm

15 mm

18 mm

20 mm

22 mm

PLACA H

12 mm

0 mm

0 mm

21 mm

23 mm

MÉDIA

12 mm

15 mm

17 mm

21 mm

24 mm

Tabela 3: Comparação do halo de inibição em S. aureus diferentes concentrações de extrato
aquoso

PLACA A

POÇO I
(10%)
14 mm

POÇO II
(25%)
19 mm

POÇO III
(50%)
21 mm

POÇO IV
(75%)
25 mm

POÇO V
(100%)
28 mm

PLACA B

15 mm

18 mm

24 mm

28 mm

31 mm

PLACA C

14 mm

18 mm

21 mm

24 mm

26 mm

PLACA D

17 mm

20 mm

22 mm

27 mm

30 mm

PLACA E

0 mm

0 mm

0 mm

25 mm

27 mm

PLACA F

13 mm

17 mm

21 mm

24 mm

26 mm

MÉDIA

15 mm

18 mm

22 mm

25 mm

28 mm
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Os resultados obtidos mostram que o extrato apresenta uma atividade inibitória
em ambas as cepas sendo que a maior delas encontra-se no poço em que o extrato não
sofreu nenhuma diluição (poço V) e uma menor naquele em que o extrato está mais
diluído (poço I). Durairaj e colaboradores (2009) aplicaram o mesmo teste e encontraram 33mm de inibição para E. coli e para S. aureus com extrato aquoso de alho na
concentração de 100% e 0 mm para ambos os inóculos na diluição de 10% do extrato.
Levando-se em consideração a média do halo de inibição formado, o extrato
aquoso de alho alcança uma ação inibitória relativamente parecida com a de alguns
antibióticos comumente utilizados na terapêutica. Para que essa comparação fosse
feita, realizou-se um antibiograma com as bactérias estudadas cultivando-as em ágar
Mueller-Hinton à 37ºC em estufa num período de 24 a 48 horas pondo-as em contato
com alguns tipos de antibióticos. Os resultados encontram-se nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Halo de inibição de antibióticos utilizados na terapêutica frente a cepas de E. coli

PLACA A
PLACA B
PLACA C

28

Antibióticos

Sigla

Interpretação

EST

Halo de inibição
(mm)
20 mm

Estreptomicina
Bacitracina

BAC

0 mm

Resistente

Gentamicina

GEN

24 mm

Sensível

Tetraciclina

TET

31 mm

Sensível

Penicilina G

PEN

0 mm

Resistente

Norfloxacina

NOR

42 mm

Sensível

Sensível
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Tabela 5: Halo de inibição de antibióticos utilizados na terapêutica frente a cepas de S. aureus

PLACA A
PLACA B
PLACA C

Antibióticos

Sigla

Interpretação

POL

Halo de inibição
(mm)
18 mm

Polimixina B
Estreptomicina

EST

20 mm

Sensível

Clindamicina

CLI

27 mm

Sensível

Amoxicilina

AMO

0 mm

Resistente

Vancomicina

VAN

18 mm

Sensível

Cloranfenicol

CLO

17 mm

Intermediário

Sensível

Quando comparados os valores dos halos de inibição de alguns antibióticos
para E. coli, nota-se que esses chegam próximos ou são menores aos halos encontrados pelo extrato aquoso. A estreptomicina produziu um halo de inibição um pouco
menor quando comparado com a média de valores encontrados para a diluição de 75%
enquanto que a gentamicina apresentou o mesmo halo de inibição quando comparado
com a média de valores encontrada na concentração de 100%.
Comparando-se a ação dos antibióticos frentes S. aureus, pode-se constatar que
a vancomicina e a polimixina B tem ação inibitória igual à média de valores encontrados para a diluição de 25% enquanto que o cloranfenicol apresenta um halo de inibição
um pouco menor para essa mesma concentração. A média de inibição encontrada na
concentração de 50% e na de 100% consegue ser maior em relação à estreptomicina e
a clindamicina, respectivamente.
O método de perfuração em ágar apresentou bons resultados em todos os testes, portanto, conclui-se que o mesmo é eficiente evidenciando que a maior atividade
do extrato aquoso encontra-se na concentração que não sofreu nenhuma diluição.
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Estabelecimento das condições do método de microdiluição
Os procedimentos realizados para o ensaio de microdiluição seguiram o descrito por Aoki (2008) e Bonacorsi (2009). Cavidades de microplaca estéril com 96 poços foram preparadas utilizando 200µL de água destilada estéril, 200µL de caldo BHI
(controle negativo), 200µL da suspensão bacteriana (105 UFC/mL de BHI) e 100µL da
suspensão bacteriana mais 100µL da concentração analisada do extrato.
Após o preparo da placa, realizou-se a primeira leitura espectrofotométrica em
620nm em leitor de ELISA incubando-a logo em seguida a 36-37ºC. Depois de 24 horas, novas leituras de absorbância foram realizadas homogeneizando-se, previamente,
cada poço com o auxílio de palitos de dentes esterilizados a 121ºC por 15 minutos,
próximos à chama. A absorbância das suspensões bacterianas obtidas no dia da incubação e após 24 horas foram descontadas da absorbância do meio de cultura. Os testes
foram realizados em triplicata.
Foram distribuídos 10mL de caldo para cada tubo de ensaio, os quais foram
fechados com tampas de rosca ligeiramente soltas e autoclavados a 121ºC por 15 minutos (NCCLS, 2003). Foram testadas seis diluições do extrato aquoso de alho nas
concentrações de 100%, 75%, 50%, 25%, 15% e 10%. As diluições foram realizadas
com auxílio de micropipetas as quais tiveram as ponteiras esterilizadas em estufa a
180ºC por 2 horas. Para cada novo experimento um novo extrato e inóculo era preparado. Todo o processo foi realizado próximo à chama.
Depois de realizado o preparo das placas, as mesmas foram levadas para uma
primeira leitura em leitor de ELISA a 612nme encubadas em estufa a 37ºC. O valor
encontrado da primeira leitura foi descontado do valor da segunda leitura criando-se
um gráfico para demonstrar a CIM do alho frente às cepas bacterianas estudas como é
demonstrado no Gráficos 1 e 2.
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Gráfico 1: Determinação da CIM do extrato aquoso de alho em cepas de Escherichia coli
CN: controle negativo; CP: controle positivo.

Gráfico 2: Determinação da CIM do extrato aquoso de alho em cepas de Staphylococcus aureus
CN: controle negativo; CP: controle positivo.
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A inibição do crescimento bacteriano foi eficaz para ambas as bactérias, todavia, há uma maior inibição no crescimento de S. aureus do que no de E. coli. Possivelmente, essa maior inibição decorre da morfologia estrutural que cada tipo de bactéria
apresenta já que Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva e Escherichia
coli Gram-negativa.
Morfologicamente, bactérias Gram-positivas apresentam uma estrutura mais
simples quando comparadas a bactérias Gram-negativas uma vez que essa última recebe um recobrimento por uma membrana externa sobre o peptideoglicano, estrutura
que confere rigidez à parede celular de bactérias composta por polímeros de ligação
cruzada de N-acetil-glicosamina e ácido N-acetilmurâmico (KONEMAN et al., 2008).
Por ter essa membrana “extra”, a ação de agentes antimicrobianos torna-se dificultada
garantindo a esse tipo de bactéria uma maior facilidade de não ser suscetível a eles
diferente de bactérias Gram-positivas que, por serem desprovidas dessa membrana,
acabam sendo lesadas com maior facilidade.
Os resultados sugerem que para a inibição do crescimento de E. coli há a necessidade de utilizar-se o extrato sem diluição e que a inibição do crescimento de S.
aureus aumenta proporcionalmente a concentração de extrato, assim, evidenciando a
CIM para E.coli de 75µg/mL e para S. aureus de 10µg/mL.
Conclusão
O objetivo do presente trabalho era avaliar o potencial inibitório do extrato aquoso de alho perante as cepas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli.
Realizados alguns testes verificou-se queo extrato com maior concentração (100%)
possui um maior halo de inibição e que conforme a concentração de princípio ativo ia
diminuindo, menor era o halo formado. A CIM pode ser determinada sendo de 75µg/
mL para Escherichia coli e de 10µg/mL para Staphylococcus aureus.
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Potential Assessment Inhibitory Garlic (Allium Sativum) on Bacterial Samples of Staphylococcus aureus and Escherichia coli

ABSTRACT: Garlic has been widely used in the treatment of parasitic infections,
gastrointestinal discomfort, in hypertension, cardiovascular diseases, cancer, besides
anti-inflammatory, antimicrobial and anti-asthmatic activities. Allicin is responsible
for most of the pharmacological properties of garlic, has yellowing and in fact appears
only when garlic is chopped or chewed, breaking up the cells of the bulb. The aim of
this study is to evaluate the inhibitory potential of garlic on Staphylococcus aureus
and Escherichia coli using the method of minimum inhibitory concentration (MIC).
Developed a methodology for using aqueous garlic extract in different concentrations
which were employed by the drilling method in agar and broth microdilution. The
MIC can be determined from the broth microdilution method showing that the extract
shows better development with Gram-positive than Gram-negative and the MIC for
Staphylococcus aureus of 10mg / mL and Escherichia colifor 75μg / mL. In both tests,
the highest activity of the extract is the concentration that suffered no dilution since the
concentration of the active ingredients becomes larger relative to the concentrations of
the extracts of garlic diluted.
KEYWORDS: garlic; allicin; antibiotic; Escherichia coli; Staphylococcus aureus.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL BACTERIOLÓGICO DE SALSICHAS TIPO
“HOT DOG” COMERCIALIZADAS A VÁCUO E A GRANEL EM SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS (SP)
Christian Alexander GUIMARÃES1
Fernanda Zani MANIERI1
Danilo Gorrera VELTRONI1
RESUMO: Atualmente, preparar uma refeição completa, passo a passo, tem sido um
grande desafio para famílias, já que a rotina intensa exige rapidez e menor geração de
resíduos possível, o que fez com que aumentasse o consumo de embutidos cárneos,
elevando as Enfermidades Transmitidas por Alimentos (ETA) que são muito prevalentes no Brasil e no mundo, podendo ocorrer sob a forma de surto ou individualmente.
Em função dos embutidos cárneos terem se destacado como de grande consumo pela
população, foi avaliado o perfil bacteriológico de salsichas tipo “hot dog” tradicionais,
comercializadas em embalagens à vácuo e a granel, obtidas no comércio varejista do
município de São Carlos – SP frente à presença potencial de patógenos neste tipo de
alimento. Analisou-se um total de doze amostras obtidas em três estabelecimentos
distintos, as quais foram submetidas a uma avaliação de pH e análise microbiológica.
A identificação dos microrganismos foi feita através de suas características morfotintoriais e provas bioquímicas. Do total de doze amostras, oito foram positivas para
crescimento bacteriano, com destaque para o gênero Streptococcus spp. Concluiu-se
que as amostras comercializadas a granel apresentam altas taxas de contaminação, que
ocorre devido a grande manipulação por parte dos funcionários dos estabelecimentos.
PALAVRAS-CHAVE salsichas; microrganismos; enfermidades transmitidas por alimentos.
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Introdução
As Enfermidades Transmitidas por Alimentos (ETA) são muito prevalentes
no Brasil e no mundo, podendo ocorrer sob a forma de surto ou individualmente. Na
grande maioria dos casos são causadas pela ação direta do agente viral, bacteriano ou
parasitário ou por toxina produzida por seres vivos como bactérias, plantas, peixes,
outros animais e ainda por produtos químicos ou radioativos nele contidos (DIAS,
2004). Os agravos resultantes da ingestão de alimentos impróprios ao consumo ou que
se tornaram impróprios pela sua manipulação, representam um dos maiores problemas
de saúde pública mundial, atingindo tanto países desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento.
Na América Latina, entre os anos de 1995 e 1998, foram identificados 3.198
surtos de ETA, com mais de 102 mil indivíduos afetados e 191 óbitos conhecidos. O
Brasil foi responsável pelo registro de 86 surtos, 6.564 indivíduos acometidos e um
óbito (INPPAZ, 2002). Porém sabe-se que a prática de registros destas ocorrências não
é comum no Brasil, dessa forma este número poderia ser bem maior.
Shinohara e colaboradores (2008) afirmam que ocorreram mudanças no perfil
epidemiológico de ETA devido à expansão dos mercados de consumo, a globalização
econômica, alterações dos hábitos alimentares e aumento do consumo de alimentos
industrializados ou produzidos fora do lar; porém as doenças veiculadas por alimentos
continuam sendo uma das principais causas de morbidade nos países da América Latina e Caribe. No Brasil, as patologias infecciosas, parasitárias e do aparelho digestivo
corresponderam a 9,2% do total de óbitos, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais
afetadas (BRASIL, 2004).
Atualmente, preparar uma refeição completa, passo a passo, tem sido um grande desafio para famílias. Pelo lado pratico isso decorre da rotina intensa de cada membro que exige rapidez e menor geração de resíduos possível. Pelo lado social, a dificuldade encontra-se na visível degradação de costumes e hábitos de reunião em torno da
tradição do ato de cozinhar alimentos saudáveis e servi-los as pessoas que se estima. O
crescente aumento da população, a existência de grupos populacionais vulneráveis ou
mais expostos, o processo desordenado de urbanização e a necessidade de produção
36
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de alimentos em larga escala industrial são alguns dos fatores que contribuem para o
surgimento ou aumento da patogenicidade de várias doenças. Além destes, o controle
deficiente dos órgãos públicos e privados, no tocante à qualidade dos alimentos disponíveis para consumo (BRASIL, 2006 apud SHINOHARA, 2008).
Em relação à epidemiologia, o perfil das ETA ainda é pouco conhecido no
Brasil, e somente alguns estados e municípios dispõem de estatísticas sobre os agentes
epidemiológicos mais comuns, população mais vulnerável e fatores contribuintes. A
distribuição geográfica de doenças veiculadas por alimentos é universal, porém sua
incidência varia de acordo com os aspectos socioeconômicos, saneamento, fatores
ambientais e culturais. Dados do Ministério da Saúde presumem alta morbidade, entretanto como poucas ETA estão incluídas no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, não se conhece sua magnitude. Ressalta-se a importância no grupo etário
de menores de 5 anos em decorrência da elevada mortalidade por diarréia, além de
imunodeprimidos e idosos (BRASIL, 2006).
A transmissão pode ocorrer pela ingestão de água e alimentos contaminados,
sendo que esta contaminação acontece desde a produção primária até o consumo, destacando-se os alimentos de origem animal. No Brasil, os dados disponíveis apontam
agentes bacterianos como a maioria responsável pelos surtos alimentares, e os principais são Salmonella spp., Eschirichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella spp., Bacillus cereus e Clostridium perfringens (BRASIL, 2006). Além de agentes bacterianos,
as ETA também podem ser causadas por toxinas, vírus, parasitas e substâncias tóxicas
como metais pesados e agrotóxicos; sendo que a sobrevivência e a multiplicação do
agente etiológico dependem das condições do meio, da defesa do hospedeiro e da
temperatura e pH que variam de acordo com o tipo de alimento. Em alimentos pouco
ácidos com pH superior a 4,5 (leite, carnes, pescados) observa-se o predomínio de bactérias esporuladas, patogênicas aeróbias e anaeróbias. Em alimentos mais ácidos como
frutas e hortaliças (pH entre 4,0 e 4,5) os bolores e leveduras aparecem com maior frequência. Já em alimentos muito ácidos com pH inferior a 4 (derivados de leite, sucos
de fruta, refrigerantes) predominam as bactérias láticas, acéticas, bolores e leveduras
(SÃO PAULO, 2008).
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Desta forma, o objetivo central deste trabalho foi avaliar o perfil bacteriológico
de salsichas tipo “hot dog” tradicionais, comercializadas em embalagens à vácuo e a
granel, obtidas no comércio varejista do município de São Carlos – SP frente à presença potencial de patógenos neste tipo de alimento.
Materiais e métodos
As amostras foram obtidas no comércio varejista do município de São Carlos,
em três estabelecimentos diferentes localizados em três pontos distintos da cidade. Foi
obtido um total de 12 (doze) amostras, sendo seis amostras embaladas a vácuo e seis
amostras vendidas a granel, totalizando três marcas analisadas. A coleta e o transporte foram feitos seguindo as especificações da RDC nº12, de 2 de janeiro de 2001: as
amostras a vácuo foram obtidas em embalagens originais de 500g cada, não violadas;
e as amostras a granel foram selecionadas no balcão, a fim de garantir a mesma marca
daquela obtida a vácuo, e na mesma quantidade (500g). No momento da aquisição das
amostras os termômetros dos balcões da exposição registravam temperaturas compatíveis com a conservação de produtos refrigerados. Além disso, utilizou-se um termômetro a laser para confirmar a temperatura marcada. O transporte ocorreu em caixas
isotérmicas a fim de conservar a temperatura. O processo de análise ocorreu no mesmo
dia da aquisição de cada amostra.
As análises ocorreram no Laboratório de Microbiologia nas dependências doCentro Universitário Central Paulista, no período de setembro a novembro de 2014.
Todo o material utilizado passou por processos de esterilização por calor úmido e calor
seco. Após assepsia com álcool 70 % realizada nas superfícies de trabalho e no exterior das embalagens que acondicionavam as salsichas, pesou-se aproximadamente 25g
de cada amostra e com auxílio de um liquidificador previamente esterilizado foi feita
homogeneização com 225mL de água destilada estéril (diluição de 1:10). Após cerca
de 2 minutos a mistura foi filtrada com auxílio de algodão e parte dela foi submetida
à cultura microbiológica. Com auxílio de um swab a mistura foi espalhada em ágar
sangue a 5% (ágar base TSA) e ágar MacConkey, previamente preparados conforme
as instruções do fabricante e esterilizados em autoclave vertical a 121ºC por 15 minu38
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tos, e incubados a 48 horas em estufa a 35ºC. Após o tempo decorrido, verificou-se o
crescimento microbiano, observando a cor da colônia, o aspecto e presença de hemólise em ágar sangue. A identificação foi feita através da coloração de Gram. O teste de
catalase foi feito em lâmina, reagindo uma pequena porção da colônia obtida da placa
com peróxido de hidrogênio a 10%, no qual o resultado positivo é identificado com a
formação de bolhas. Para cocos gram-positivos catalase positivos foi realizado o teste
de coagulase lenta com plasma de coelho: para o teste foi usado em cada tubo 0,3mL
da suspensão de plasma liofilizado com água estéril e 0,1mL da amostra cultivada em
caldo enriquecido (Brain Heart Infusion). Foram feitos os controles positivo (S. aureus) e negativo. Após 24 horas na estufa a 37ºC a formação de um coágulo indicou um
Staphylococcuscoagulase positiva; e os cocos gram-positivos catalase negativos foram
identificados como Streptococcus spp.
As colônias identificadas no teste de Gram como bastonetes gram-positivos
foram submetidas ao teste de catalase e semeadas em ágar TSI (Triple Sugar Iron) e
ágar Bile-esculina, a fim de identificação de Listeria monocytogenes. Já os bastonetes
gram-negativos foram submetidos ao teste de catalase e à sequência de provas bioquímicas para enterobactérias, sendo elas: fermentação de açúcares e produção de H2S
(TSI), lisina descarboxilase, uso do citrato como única fonte de energia, fenilalanina
desaminase, motilidade a 35ºC, produção de indol e produção de enzima urease. Todos
os testes foram mantidos por 48 horas em estufa a 35ºC e o diagnóstico foi feito com
base na tabela de identificação das enterobactérias de interesse clínico, e de acordo
com Trabusli et al. (2008).
A outra parte da mistura homogênea foi submetida ao teste de pH em solução
aquosa com auxílio de um pHmetro microprocessado de bancada da marca Quimis®,
modelo Q400MT. O equipamento foi calibrado com auxílio dos tampões 4,0 e 7,0 e
em seguida as amostras foram submetidas uma a uma à análise.
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Resultados e discussão
De um total de doze amostras avaliadas, oito foram positivas para cultura microbiológica e quatro foram negativas. Em relação ao tipo de salsicha comercializado,
foram analisadas seis amostras de salsichas embaladas a vácuo e seis amostras vendidas a granel. Do total de seis amostras a vácuo, três apresentaram cultura microbiológica positiva. Já aquelas comercializadas a granel, cinco foram positivas para cultura
microbiológica de um total de seis.
Dessa forma verificou-se maior contaminação microbiana nas amostras de salsicha comercializadas a granel, sendo um indicativo de que a manipulação é um fator
que pode contribuir para uma maior carga microbiológica nos alimentos. De acordo
com Andreotti et al. (2003) a possibilidade de um manipulador contaminar os alimentos depende da maior ou menor proximidade de contato direto com os produtos a
serem manipulados.
Em relação aos microrganismos encontrados, de um total de vinte (100%)
isolados, cinco foram Streptococcus spp., quatro Staphylococcus colagulase positiva,
dois Staphylococcus coagulase negativa, dois Listeria monocytogenes, dois Escherichia coli, dois Klebsiella spp., dois Shigella spp e um Yersinia enterocolytica.
Streptococcus spp. foi o microrganismo que prevaleceu, e foi encontrado exclusivamente nas salsichas vendidas a granel. Este grupo de bactérias é considerado
parte da microbiota normal do homem e de animais, podendo ser encontrado na mucosa bucal e também na pele. As doenças mais frequentemente causadas por Streptococcus spp. são as infecções respiratórias (faringite) ou infecções de pele, sendo que
este microrganismo pode deixar sequelas imunológicas tardias resultantes da infecção,
como a febre reumática e a glomerulonefrite (SILVA et al., 1999).
Staphylococcus spp., em especial as espécies coagulase positivas, foram encontrados apenas em amostras de salsicha a granel e são uma indicação de perigo
potencial a saúde pública devido à produção da enterotoxinaestafilocócica termoestável, bem como a sanitização questionável. Essa bactéria tem significado um indicador
de manipulação inadequada, uma vez que Staphylococcus spp. pode produzir toxinas
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suficientes para causar uma ETA no consumidor (DUARTE, 2011). Segundo a RDC
nº12/2001, Staphylococcus coagulase positiva foi o segundo agente etiológico mais
encontrado em alimentos com limites acima dos aceitáveis, seguido apenas de Eschirichia coli. Em seu trabalho, Marques et al. (2005) encontraram Staphylococcus
coagulase positiva em 14% das amostras de linguiça tipo frescal analisadas, sendo que
todos estavam acima dos limites permitidos pela legislação.
Dos microrganismos estudados, o número de coliformes isolados em amostras
a granel foi superior ao de isolados em amostras a vácuo. De sete coliformes encontrados, quatro estavam presentes em salsichas a granel e três estavam presentes em
salsichas embaladas a vácuo. Em relação aos Staphylococcus coagulase positiva, todos
os quatro isolados estavam presentes em amostras vendidas a granel. Não foi isolado
Salmonella spp de nenhuma das amostras estudadas.
Klebsiella spp., Shigella spp., Eschirichia coli e Yersinia enterocolytica compõem
a categoria de coliformes isolados a 35ºC deste trabalho, sendo que a maioria foi isolada de
salsichas vendidas a granel, com exceção de E. coli, que foi isolada de uma amostra obtida
a vácuo. Novamente, o controle de qualidade no preparo e manipulação dos alimentos
mostra-se indispensável, para garantir assim as boas práticas que conferem qualidade na
apresentação do alimento e segurança alimentar (ANDREOTTI et al., 2003).
Em infecções alimentares transmitidas por Shigella spp. e Y. enterocolytica o
cuidado deve ser ainda maior, já que estes microrganismos, juntamente com Campylobacter spp. E Salmonella spp., podem ocasionar sequelas tardias. Ford et al. (2010) verificaram que 35 mil enfermidades, 1.080 hospitalizações e 10 mortes foram causadas
por sequelas associadas a gastroenterite na Austrália, no ano de 2010. A artrite reativa
ou Síndrome de Reiter atinge cerca de 4% dos pacientes, em sua maioria homens, após
uma infecção bacteriana intestinal ou urogenital (KIM et al., 2009).
No trabalho de Curtis et al. (2014) Y. enterocolytica foi encontrada principalmente em derivados cárneos de produtos suínos da Alemanha. Os autores destacaram
o grande consumo da carne suína pela população alemã, principalmente a faixa etária
de crianças menores de 5 anos que estão mais propensas a desenvolver infecções causadas por esta espécie bacteriana.
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Outra bactéria isolada durante as análises foi Listeria monocytogenes, encontrada em duas amostras de salsicha a granel em dois estabelecimentos diferentes. Mesmo não sendo parte do objetivo inicial do trabalho este microrganismo merece destaque por sua patogenicidade. Estudos indicam que em certas partes de equipamentos
que são difíceis de higienizar, tais como esteiras, picadoras, fatiadoras e embaladoras
estão entre os principais sítios de L. monocytogenes (DUARTE, 2011). Algumas cepas
desta bactéria são formadoras de biofilme e fazem com que ela resista por longos períodos permanecendo em objetos inanimados e outras até resistindo a agentes químicos
sanitizantes. Como as salsichas obtidas a granel estavam acondicionadas junto a outros
embutidos cárneos tais como presuntos, mortadela e também queijos fatiados, a contaminação cruzada pode ter contribuído para L. monocytogenes colonizar também as
bandejas de acondicionamento das salsichas a granel. Os casos de listeriose podem estar ligados a um aumento da preferência de alimentos prontos para consumo por parte
da população, afetando principalmente os mais idosos (CURTIS et al., 2014).
Não foi isolado Salmonella spp. nas amostras estudadas, assim como Marques et al. (2005) que não isolaram esta bactéria em seu trabalho sobre a avaliação
higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal. Entretanto, Tessman et al. (2001) verificaram 5 amostras de linguiça suína contaminadas por Salmonella spp. de um total de
25 amostras analisadas. Um dos problemas básicos no isolamento de Salmonella spp.
é o pequeno número em que se encontram em relação à quantidade de outras bactérias
competidoras, o que de certa forma pode explicar sua ausência. Outro fator que pode
estar relacionado são os condimentos utilizados que acabam inibindo seu crescimento
(MATTICK et al., 2002).
Após verificação do pH das amostras, observou-se que a média do pH das salsichas comercializadas a vácuo foi de 5,85; enquanto que a média do pH das salsichas
vendidas a granel foi de 6,04. As amostras que apresentaram crescimento microbiológico negativo (total de 16,7%) obtiveram uma média de pH igual a 5,9.
As amostras a granel apresentaram valor de pH menos ácido. Isso pode ser
atribuído a presença de acidulantes no produto. Com um pH menos ácido a maioria das
bactérias se desenvolvem mais e isso pode ser uma explicação para a grande presença
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de bactérias nos produtos a granel.
Duarte (2011) verificou que o pH ótimo para crescimento de Salmonella spp.
se encontra na faixa que varia de 6,5 a 7,5. A ausência deste microrganismo no experimento pode estar relacionada também ao pH, já que todas as amostras apresentaram
pH inferior ao exigido por Salmonella spp. Em relação a L. monocytogenes a faixa
ideal de pH para crescimento encontra-se entre 6 e 8, entretanto isto ainda não está
bem definido pois a sobrevivência do gênero pode depender da temperatura, atividade
de água do alimento e composição nutricional.
Conclusão
As amostras de salsicha comercializadas a granel mostraram contaminação
microbiológica superior em relação àquelas comercializadas a vácuo, tanto no total de
coliformes a 35ºC quanto no total de Staphylococcus coagulase positiva. A ausência
de Salmonella spp. pode estar relacionada ao número de diferentes tipos bacterianos
isolados e também ao pH médio considerado ácido para o crescimento do gênero, o
que pode ter prejudicado o seu isolamento nas amostras. Os resultados se tornam ainda
mais preocupantes quando levada em conta a questão do custo/praticidade do alimento. Salsichas são a base alimentar de grande parte da população, sendo um alimento
barato e de fácil preparo, sendo consumidas muitas vezes cruas ou fervidas brevemente em água. Por fim, deve-se considerar a questão da manipulação dos alimentos em
supermercados, da contaminação cruzada provocada por utensílios e equipamentos,
sendo necessário um treinamento rigoroso de funcionários a fim de minimizar contaminações e evitar futuros surtos alimentares na população.
Bacteriological evaluation of sausages “hot dog” type vacuum and marketed in bulk
sold in supermarkets of São Carlos (SP).
ABSTRACT: The food-borne diseases are considered as a major public health issues,
with worldwide distribution. The vast majority of them are voiced by animal products,
especially for embedded foods. Due to the large consumption of these foods by the
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population, we evaluated the bacteriological profile of “hot dog sausages” on vacuum
and marketed in bulk, purchased from different supermarkets in São Carlos, SP. The
samples were subjected to the detection and identification of coliforms at 35 °C, coagulase positive Staphylococcus spp. detection and identification of Salmonella spp.
Bacterial identification was performed by the morpho-dyeing, colonial and hemolytic
characteristics of each microorganism. The results showed large contamination of sausages marketed in bulk, due to its great handling by employees of the establishments.
We analyzed a total of twelve samples from three separate establishments, which were
submitted to an evaluation of pH and microbiological analysis. The identification of
microorganisms was made through their morphotinctorial features and biochemical
tests. From twelve samples, eight were positive for bacterial growth, highlighting the
gender Streptococcus spp. It was concluded that the bulk marketed samples have high
infection rates, which is due to great handling by employees of establishments.
KEYWORDS: Sausages; microorganisms; food-borne diseases.
Referências
ANDREOTTI, A.; BALERONI, F.H.; PAROSCHI, V.H.B.; PANZA, S.G.A. Importância do treinamento para manipuladores de alimentos em relação à higiene pessoal. Iniciação científica Cesumar, v.5, n.1, p. 23-33, 2003.
BRASIL. Ministério da Saúde. FUNASA. CENEPI. Mortalidade Brasil – 2004. Brasília: CENEPI/FUNASA; 2004.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos. Brasília, 2006. 136p. Disponível em [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_integrado_prevencao_doencas_alimentos.pdf]. Acesso em 10 de
setembro de 2014.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Projeções do agronegócio mundial e Brasil. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
2005.
44

Multiciência, São Carlos, 13: 35 - 46, 2014

AVALIAÇÃO DO PERFIL BACTERIOLÓGICO DE SALSICHAS TIPO “HOT DOG” COMERCIALIZADAS A
VÁCUO E A GRANEL EM SUPERMERCADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS (SP)

COSTALUNGA, S.; TONDO, E.C. Salmonellosis in Rio Grande do Sul, Brazil, 1997 to
1999. Brazilian Journal of Microbiology, v.33, p.342-346, 2002.
CUNHA NETO et al. Staphylococcus enterotoxigênicos em alimentos in natura e processados no Estado de Pernambuco, Brasil. Ciência e Tecnologia dos Alimentos, v.22,
p. 263-271, 2002.
CURTIS, D.; HILL, A.; WILCOCK, A.; CHARLEBOIS, S. Foodborne and waterborne
pathogenic bacteria in selected Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries. Journal of Food and Science. v.79, n.10, p. 1871-1876, 2014.
DIAS, J.P.; COSTA, M.C.N.; TEIXEIRA, M.G.;GONDIM, A.V.V. Investigação de um
surto de toxiinfecção alimentar em Salvador-BA. Revista Baiana de Saúde Pública.
v.28, n.2, p.191-202, 2004.
DUARTE, R.S. Microrganismos mais frequentemente encontrados com limites acima dos aceitáveis em produtos de origem animal, registrados juntos à CISPOA. Porto
Alegre, 2011; 43p.
EFSA, Report of task force on zoonoses data collection on the analysis of the baseline
survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007.Part A:
Salmonella prevalence estimates. Journal European Food Safety Authority. n. 135, p.
111, 2008.
FORSYTHE, S.J. Microbiologia da segurança alimentar. Porto Alegre: Artmed, 2002.
424p.
FORTUNA, J.L.; MAIA, R. Uma revisão epidemiológica das principais alterações microbiológicas em produtos cárneos embutidos. Revista Higiene Alimentar. v.19, n.129,
p. 35-42, 2005.
HAIMOVICH, B.; VENKATESA, M.M. Shigella e Salmonella: death as a means of
survival. Microbes and Infection. v. 8, n.2, 568-577, 2006.
KIM, P.S.; KLAUSMEIER, T.L.; ORR, D.P. Reactive arthritis: a review. Journal Adolescent Health. v.44, n.4, p.309-315,2009.

Multiciência, São Carlos, 13: 35 - 46, 2014

45

Christian Alexander Guimarães | Fernanda Zani Manieri | Danilo Gorrera Veltroni

MARQUES, S.C.; BOARI, C.A.; BRCKO, C.C.; NASCIMENTO, A.R.; PICCOLI, R.H.
Avaliação higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal comercializadas nos municípios de
Três Corações e Lavras – MG. Ciência e Tecnologia. v.30, n.6, p.1120-1123, 2006.
MATTICK, K.L.; BAILEY, R.A.; JORGENSEN, F.; HUMPREY, T.J. The prevalence
and number of Salmonella in sausages and their destruction by frying, grilling or barbecuing. Journal of Applied Microbiology. v.93, n.4, p.541-547, 2002.
MONNIER, A. et al. Invasion of the placenta during murine listeriosis. Infection and
Immunity. v.74, n.1, p. 663-672, 2006.
Pan American Institute for Food Protection and Zoonoses INPPAZ PAHO/WHO.Extraído de [http://www.inppaz.org.ar/].
SÃO PAULO. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4ª edição. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.
SHINOHARA, N.K.S.; BARROS, V.B.; JIMENEZ, S.M.C.; MACHADO. E.C.L.; DUTRA, R.A.F.; FILHO, J.L.L. Salmonella spp., importante agente patogênico veiculado
em alimentos. Ciência e Saúde coletiva. v. 13, n.5, p.1675-1683, 2008.
SILVA, C.H.P.M. Bacteriologia um texto ilustrado. 1ª ed. Rio de Janeiro: Eventos, 1999.
SURESH T, HATHA AAM, SCREENIVASA D. Prevalence and antimicrobial resistance
of Salmonella enteritidis and other salmonellas in the eggs and egg-storing trays from retails markets of Coimbatore, south India. Food Microbiology, v. 23, n. 3, p. 294-299, 2006.
TESSMANN, C.; LIMA, A.S.; DUVAL, E.H.; MACEDO, M.R.P.; SILVA, W.P. Prevalência de Salmonella spp. e Staphylococcus aureus em linguiças do tipo frescal derivadas de carne suína. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 21, 2001.
Anais [S.I.:s.n.], 2001. p.390.
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 983p.
TRABULSI, L.B; ALTHERTUM, F. Microbiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2008. 780p.

46

Multiciência, São Carlos, 13: 35 - 46, 2014

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E SATISFAÇÃO CORPORAL DE ADOLESCENTES EM
UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E SATISFAÇÃO
CORPORAL DE ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

Vanessa MENEGUETTI1
Ligia Fraga GIACOBBO2

RESUMO: Considerando a grande demanda de nutrientes verificada na adolescência
e comportamentos sociais que influenciam os hábitos alimentares, o presente estudo
teve por objetivo realizar avaliação do estado nutricional de adolescentes e correlacionar o grau de satisfação com a imagem corporal e consumo alimentar de uma escola do
município de São Lourenço do Oeste - SC. Participaram do estudo 152 adolescentes
com idade entre 14 a 17 anos. Foram coletados dados antropométricos e classificação
do estado nutricional. O consumo alimentar foi avaliado através de um questionário
de frequência e consumo alimentar. A satisfação corporal foi avaliada através da escala de imagem corporal - Body Figure Silhouettes. Observou-se maior participação
do gênero feminino (56,58%) na amostra. Houve maior prevalência de adolescentes
eutróficos, sendo 82,89%, excesso de peso com percentual de 15,12%, sendo que destes 11,18% apresentavam sobrepeso, 2,63% obesidade e 1,31% obesidade grave. Em
geral, ambos os gêneros apresentaram um consumo alimentar adequado por parte de
alguns grupos alimentares, porém as frutas e hortaliças, doces e refrigerantes encontram-se inadequados. Em relação à satisfação corporal 67,75% estavam insatisfeitos e
32,23% satisfeitos, a insatisfação pelo excesso de peso predominou no gênero feminino (26,31%) e insatisfação pela magreza no gênero masculino (15,78%). Comparando
o estado nutricional com a satisfação corporal, os classificados como eutróficos foram
1 - Universidade Paranaense – UNIPAR, campus Francisco Beltrão – PR. Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000, CEP 85601-000
Francisco Beltrão – Paraná. Email: vane_meneguetti@hotmail.com
2 - Professora Orientadora, Mestre em Engenharia de Alimentos, Docente no curso de nutrição da Universidade ParanaenseUNIPAR- Unidade de Francisco Beltrão. Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2000, CEP 85601-000 Francisco Beltrão – Paraná. Fone:
(46)-9912 - 2549. E-mail: ligiakf@yahoo.com.br
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os mais insatisfeitos pelo excesso de peso (37,30%). Assim, denotando-se a importância da promoção de estratégias educativas que enfatizem uma alimentação saudável,
prevenindo doenças e deficiências nutricionais.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes, Hábitos Alimentares, Imagem Corporal.

Introdução
A adolescência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013)
compreende um período que vai dos 10 e 20 anos sendo caracterizada pelo aparecimento dos primeiros sinais de maturação sexual com intensas transformações físicas,
psíquicas e sociais, necessitando de uma demanda diferenciada das necessidades nutricionais em relação a outras fases do ciclo da vida, devendo a alimentação ser quantitativamente e qualitativamente adequada para atender aos gastos energéticos a fim de
prevenir possíveis deficiências, tais como Cálcio e Ferro (CHIARELLI, ULBRICH;
BERTIN, 2011).
Esta fase é marcada pelo aumento de adiposidade corporal, resultando em formas corpóreas mais arredondadas, sendo que esse acúmulo de gordura corporal é uma
reserva de energia para o rápido crescimento durante a fase do estirão, considerado
normal desde que não ultrapasse os 20% do peso esperado para a estatura do adolescente (GALISA et al., 2008).
A avaliação do estado nutricional em adolescentes é de extrema importância
para realização de um diagnóstico nutricional, acompanhando a situação nutricional e
o crescimento corporal, verificando assim possível riscos ocasionados tanto pela magreza como pelo excesso de peso, propiciando um ponto de partida para as devidas e
necessárias intervenções (CORSEUIL, 2009; CARAM; LOMAZI, 2012).
Os adolescentes estão em uma fase onde as transformações ocorrem a todo
o momento em busca pela identidade, quebrando os padrões de hábitos alimentares
48
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adequados, ocorrendo uma diminuição do consumo de frutas e hortaliças e aumento do
consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares simples não sendo considerados
nutricionalmente saudáveis (VITOLO, 2008; SILVA et al., 2011).
Essa aquisição dos hábitos alimentares ocorre à medida que a criança cresce,
quando pequena geralmente cabe aos pais determinar os alimentos ofertados a ela,
quando se torna adolescente passa a conviver com outras pessoas, conhecer outros
alimentos e hábitos alimentares diferentes (MAHAN; ESCOTT-ESTUMP, 2010).
Os hábitos alimentares inadequados refletem na imagem corporal, definida
como a forma que o indivíduo se enxerga no espelho, em que o mesmo estrutura uma
figuração mental para si, como apresentando sobrepeso ou obesidade e estar com o
peso adequado, relatando um distúrbio na sua imagem corporal. A distorção da imagem corporal geralmente acomete indivíduos que sofrem de transtornos alimentares
sendo caracterizada por uma auto-avaliação, acredita que os outros pensam como ele
em relação a sua aparência (SILVA; LANGE, 2010).
A preocupação com o porte físico e a aparência corporal é um dos problemas
mais encontrados; a mídia valoriza o corpo magro, esquelético e alto, caracterizando uma figura perfeita, acometendo principalmente as mulheres, partindo assim, para
dietas desequilibradas, restritas e irregulares, acarretando riscos à saúde (SANTINI;
KIRSTEN, 2012).
Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o estado nutricional de adolescentes e correlacionar o grau de satisfação com a imagem corporal e
consumo alimentar em uma escola da rede pública do município de São Lourenço do
Oeste –SC.

Métodos
Trata-se de um estudo transversal do tipo exploratório descritivo, levantamento de dados em campo, submetido previamente ao Comitê de Ética na instituição Associação Paranaense de Ensino e Cultura, protocolo número 330.926. Após sua aprova-
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ção foi realizado contato com a escola para permissão, em seguida foram encaminhado
aos alunos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a assinatura de seus
responsáveis. A coleta de dados foi realizada nas dependências da escola em horários
e salas definidas pela direção.
Participaram do estudo os alunos que devolveram o termo assinado pelos pais,
sendo adolescentes de 14 a 17 anos.

Avaliação e Classificação do Estado Nutricional
Para a avaliação do estado nutricional foram aferidos os dados de peso e altura
do adolescente e posteriormente classificados de acordo com os critérios estabelecidos
pela Organização Mundial da Saúde (2007), utilizando o índice de IMC/Idade definido
pela calculadora antropométrica do software WHO Anthro Plus.
Para a coleta do peso corporal foi utilizado balança digital da marca Speedo
com capacidade máxima de 150 Kg e precisão de 100g. Os indivíduos apresentaram-se em posição ortostática, posicionados no centro da balança, ficando de frente para a
avaliadora, desfazendo-se de roupas e acessórios pesados para não haver interferência
nos resultados. Para verificação da estatura foi usado uma fita métrica fixada na parede sem rodapé, mantendo os indivíduos também em posição ortostática, com os pés
unidos e descalços, e em contato com a parte posterior do corpo no instrumento de
medida.
Para classificação do IMC/Idade foi utilizado parâmetros da OMS (2007) que
considera Magreza e Magreza Acentuada adolescentes com < Escore-z -2; Eutróficas
as com _ Escore-z -2 e _ Escorez +1; Sobrepeso as com _ Escore-z +1 e _ Escore -z
+2; e crianças com Obesidade e Obesidade Grave as que apresentaram _ Escore-z +2.

Consumo alimentar
A avaliação de o consumo alimentar habitual dos adolescentes foi realizada
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por meio da aplicação do Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA)
(VITOLO, 2008). Trata-se de um questionário de frequência alimentar semi-quantitativo, apresentando questões fechadas com os grupos alimentares e algumas opções de
consumo: nunca, 1 vez por semana ou menos, 1 a 3 vezes por semana e todos os dias.
O questionário foi respondido individualmente pelos alunos. O cálculo da ingestão
calórica dos participantes foi realizado através de uma planilha, desenvolvida no programa Microsoft Excel ®.

Satisfação corporal
Para avaliar a insatisfação com a imagem corporal, utilizou-se a escala de imagem corporal, Body Figure Silhouettes – BFS (CHILDREN NUTRITION RESEARCH CENTER, 2000) que é utilizada por pesquisadores para verificar o grau de satisfação com a forma do corpo em virtude da aparência física e da sensação de estar acima
ou abaixo do peso.
O Body Figure Silhouettes é um instrumento constituído por figuras de nove
silhuetas corpóreas, que são apresentadas de forma crescente, sendo uma escala para
cada gênero, cuja primeira silhueta representou um corpo muito magro, e evolui até a
última que apresenta um corpo com obesidade. Os adolescentes escolheram na escala
a figura mais compatível com o seu corpo (Com qual dos desenhos você se parece?),
em seguida, escolheu a figura mais compatível com o corpo que considera ideal (Qual
dos desenhos você gostaria de parecer?). Após a escolha da figura os mesmos foram
classificados com satisfação corporal, insatisfação pelo excesso de peso e insatisfação
pela magreza.
A satisfação com o corpo deu-se pela subtração da silhueta atual pela silhueta
ideal, sendo que o grau de insatisfação com o corpo foi dado pela diferença entre as
figuras, onde os valores encontrados podem variar de “- 8” a “8”. Se o valor obtido for
zero indica satisfação corporal, se for diferente de zero indica insatisfação corpórea,
sendo que se a diferença for positiva a insatisfação é com o excesso de peso, e se for
negativa a insatisfação é pela magreza.
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Ressalta-se que os alunos voluntários da pesquisa preencheram a escala de
imagem corporal antes da realização da avaliação antropométrica evitando assim uma
possível interferência na escolha das silhuetas com a revelação do peso corporal atual.

Resultados e Discussão
A amostra do estudo foi composta por 152 adolescentes, sendo 66 (43,42%) do
gênero masculino e 86 (56,58%) do gênero feminino.
A Tabela 1 apresenta a distribuição da amostra de acordo com gênero e a faixa
etária.
Tabela 1 - Distribuição dos adolescentes em relação ao gênero e idade.

Gênero
Idade
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
Total

Masculino
N
%
10
15,15
20
27,92
13
19,79
23
34,84

Feminino
N
%
12
13,95
15
17,44
26
30,23
33
38,37

N
22
35
39
56

%
14,47
23,02
25,65
37,84

66

86

152

100

43,42

Total

56,58

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

Observando a Tabela 1 nota-se maior percentual de participação para o gênero
feminino (56,58%) em relação ao gênero masculino (43,42%) na amostra analisada.
Segundo a distribuição de acordo com a faixa etária a maior participação foi de adolescentes de dezessete anos (37,84%).
Assim como neste, o estudo de Ruviaro, Novello e Quintiliano (2008) com
uma amostra de 100 alunos obtiveram maior participação por parte do gênero femini52
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no (n:63) relacionado ao gênero masculino (n:37).
Beling (2008) demonstra que a insatisfação corporal mudou nos últimos tempos, pela pressão da mídia e a busca por um padrão de corpo ideal acometendo principalmente o gênero feminino, fato ocorre devido ao receio existente em relação à
obesidade, gerando uma preocupação exagerada com a aparência física, o que pode
explicar maior participação delas no estudo.

Estado Nutricional
A classificação do estado nutricional da amostra foi realizada através do índice
IMC/Idade. Os resultados encontrados podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2: Estado Nutricional de Adolescentes de 14 a 17 anos de uma escola pública de São
Lourenço do Oeste, Santa Catarina de acordo com IMC/Idade.

Estado Nutricional

Magreza acentuada
Magreza
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade
Obesidade grave
Total

Masculino
N
%
0
0,00%
3
4,50%
50
75,75%
9
13,60%
2
3,30%
2
3,30%
66
100%

Gênero
Feminino
N
%
0
0,00%
0
0,00%
76
88,37%
8
9,30%
2
2,32%
0
0,00%
86
100%

N
0
3
126
17
4
2
152

Geral

%
0,00%
1,98%
82,90%
11,18%
2,63%
1,31%
100%

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

Em relação ao estado nutricional observa-se que a maioria (82,89%) dos adolescentes analisados apresentava-se eutróficos, sendo o maior percentual no gênero
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feminino (88,37%) quando comparado com o gênero masculino (75,75%). Não foram
encontrados casos de magreza acentuada na amostra estudada em ambos os gêneros,
apenas magreza (1,97%) para o gênero masculino. O excesso de peso corpóreo teve
uma prevalência de 15,12%, sendo que destes 11,18% apresentavam sobrepeso, 2,63%
obesidade e 1,31% obesidade grave. O percentual de sobrepeso foi maior no gênero
masculino (13,60%) do que o feminino (9,30%). O mesmo aconteceu com o estado de
obesidade grave cuja incidência no gênero masculino superou a do feminino.
O trabalho de Silva; Cruz; Coelho (2008), que avalia estudantes de uma escola
da rede pública com uma amostra de 81 adolescentes, demonstrou que 70,4% apresentavam eutróficos, 17,3% baixo peso, 8,6% com sobrepeso e 3,7% obesidade.
Estudo semelhante desenvolvido por Caram; Lomazi (2012) avaliou 126 adolescentes de ambos os gêneros de uma escola pública, sendo 50,8% meninas e 49,2%
meninos tendo maior prevalência de Eutrofia (74,6%), seguida de sobrepeso (15,1%),
obesidade (7,9%) e índice baixo de desnutrição (2,3%) em ambos os gêneros.
Conforme pesquisas realizadas por Scarsi (2010), Caram; Lomazi (2012),
Silva; Cruz; Coelho (2008) percebe-se que os casos de Eutrofia ainda predominam,
porém já é observado aumento no número de casos de excesso de peso e redução da
desnutrição.
A obesidade está se tornando um problema de saúde pública, segundo Mella
et al. (2013) cerca de 10% dos adolescentes brasileiros possuem sobrepeso e 7,3%
sofrem de obesidade, fato acorre devido o processo de transição nutricional onde demonstra o acesso fácil dos adolescentes aos alimentos ricos em gorduras e açúcares
simples e o aumento do sedentarismo.

Consumo Alimentar

As tabelas 3 e 4 demonstram os grupos alimentares e a frequência que os adolescentes de ambos os gêneros consomem.
54
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Tabela 3: Proporção de adolescentes do gênero masculino segundo o consumo alimentar

Grupo Alimentar

Frequência do Consumo
Masculino
Nunca
N

%

- Grupo dos CHOs: Arroz,
0 0,00%
Massas, Pão, Biscoito

1 vez por
semana ou
mais
N

%

6

6,97%

1 a 3 vezes
por semana
N

%

Todos os
dias
N

%

24 27,90% 56 65,11%

- Grupo das Frutas,
Verduras e Legumes

0 0,00% 23

26,74% 34 39,53% 29 33,72%

- Grupo dos Leites e
Derivados (Queijo e
Iogurte)

2 2,32% 27

31,39% 26 30,23% 31 36,04%

- Grupo das Carnes e Ovos 1 1,16% 14

16,27% 30 34,88% 41 47,67%

- Grupo das Leguminosas
(Feijão, Ervilha e Lentilha)
- Grupo dos Doces,
Refrigerantes e
Salgadinhos

4 4,65% 29

33,72% 22 25,58% 31 36,04%

2 2,32% 30

34,88% 32 37,20% 22 25,58%

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.
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Tabela 4: Proporção de adolescentes do gênero feminino segundo o consumo alimentar

Grupo Alimentar

Frequência do Consumo
Feminino
Nunca
N

%

- Grupo dos CHOs: Arroz,
1 1,50%
Massas, Pão, Biscoito

1 vez por
1 a 3 vezes
semana ou mais por semana
N

%

Todos os
dias

N

%

N

%

3

4,50%

13 19,69% 49 74,24%

- Grupo das Frutas,
Verduras e Legumes

5 7,50%

16

24,24%

29 43,93% 16 24,24%

- Grupo dos Leites e
Derivados (Queijo e
Iogurte)

3 4,50%

13

19,69%

26 39,39% 24 36,36%

- Grupo das Carnes e
Ovos

2 3,03%

7

10,60%

26 39,39% 31 46,96%

- Grupo das Leguminosas
(Feijão, Ervilha e
7 10,60% 14
Lentilha)

21,21%

22 33,33% 23 34,84%

28,78%

28 42,42% 19 28,78%

- Grupo dos Doces,
Refrigerantes e
Salgadinhos

0 0,00%

19

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

Os alimentos mais consumidos pelos adolescentes diariamente são à base de
carboidratos (CHO), tanto no gênero masculino (65,11%) como no feminino (74,24%).
No estudo de França, Kneube e Souza-Kaneshima (2006), o grupo dos CHOs (arroz,
cereais, pães e bolachas) foram os mais consumidos, demonstrados por 81% dos adolescentes. Segundo Tirapegui (2013), esse grupo é considerado como fonte primária de
energia para o organismo, este grupo representa cerca de 50 a 60% de ingestão diária
calórica.
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Em relação ao grupo das frutas, verduras e legumes, houve maior prevalência
no consumo de 1 a 3 vezes na semana para o gênero feminino (43,93%) comparado
com masculino (39,53%). Cabe ressaltar que 7,5% das meninas nunca consomem frutas, verduras e legumes, sendo que esse grupo alimentar é essencial devido aos elevados teores de vitaminas, minerais e fibras necessários para o crescimento e desenvolvimento adequado e um bom funcionamento do organismo em geral, além de ajudar a
prevenir casos de obesidade (MONTICELLI, 2010).
A respeito do consumo de frutas verduras e legumes, verifica-se na amostra
que a frequência de consumo está inferior ao recomendado, estabelecido entre 3 a 5
porções diárias (PHILIPPI; LATERZA, 1999). Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de França, Kneube e Souza-Kaneshima (2006) demonstrando que,
respectivamente, 49% e 41% dos adolescentes de ambos os gêneros não ingerem nenhuma vez ao dia frutas, verduras e/ou hortaliças.
O grupo dos leites e derivados apresentou frequência de consumo diário semelhante entre os gêneros, 36,04% no sexo masculino e 36,36% no feminino. Porém, o
gênero feminino apresentou um consumo inferior ao recomendado, no qual o percentual maior foi em uma frequência de uma a três vezes na semana (39,39%). Resultados
encontrados no estudo de Leal (2010), relacionados ao consumo de alimentos fontes
de cálcio (leites e derivados) 96% das meninas e 90% dos meninos apresentam ingestão inferior à recomendação. Alimentos deste grupo são as principais fontes de cálcio.
O cálcio é necessário para o crescimento e desenvolvimento dos ossos e dentes, sendo
proveniente do consumo dos leites e derivados entre outras fontes. O consumo de leites e derivados deve ser diário, cerca de três porções, sendo que para crianças e adolescentes recomenda-se o consumo desses produtos na forma integral (VITOLO, 2008).
No grupo das carnes, e ovos, o gênero masculino (47,67%) e o feminino
(46,96%) apresentam valores próximos de consumo diário. Observou-se em estudo
realizado por Monticelli (2010), que a maior parte dos adolescentes consome este grupo alimentar em torno de duas vezes ao dia, apresentando-se dentro do recomendado.
As carnes e ovos, de um modo geral são fontes de todos os aminoácidos essenciais, as
proteínas, que são necessárias para o crescimento e manutenção do corpo humano, e
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também são fontes de ferro de alta biodisponibilidade e vitamina B12, devendo apresentar consumo de 1 a 2 porções e/ou de 10% a 15% de proteína do total calórico diário
(SCARSI, 2010).
É possível verificar no grupo das leguminosas, composta por feijão, lentilhas
e ervilha, um consumo adequado por grande parte dos adolescentes, sendo 36,04%
para o gênero masculino e 34,84 % para o feminino, consumidos diariamente entre as
refeições. Dados contrários ao estudo de Silva et al. (2011) verificou que o feijão não
é consumido diariamente pelos adolescentes das escolas públicas de Fortaleza - CE.
Em relação ao grupo dos doces e refrigerantes, identificou-se maior prevalência no consumo por parte do gênero feminino (42,42%) comparado ao masculino
(37,20%), isso em uma frequência no consumo de 1 a 3 vezes na semana. Vale ressaltar
que na frequência nunca, o gênero feminino não obteve porcentagem em relação ao
masculino (2,32%). Estudo realizado por França, Kneube e Souza-Kaneshima (2006),
verificou que 57% dos adolescentes entrevistados consomem este grupo de alimentos,
sendo que apenas 23% consomem de duas a três porções diárias. Os autores ainda
ressaltam que esse grupo apresenta elevados teores calóricos, não fornecendo nenhum
nutriente importante nessa fase da adolescência, além de serem ricos em gorduras,
açúcares simples e conservantes sendo prejudicial a saúde, devendo o consumo ser de
1 porção diária.
Verificou-se que na maioria dos grupos alimentares o consumo pelo gênero
masculino foi mais adequado às recomendações do que o do gênero feminino, destacando-se que frutas, verduras e legumes não são consumidos adequadamente conforme o preconizado pela literatura em ambos os gêneros. Por outro lado, doces e
refrigerantes apresentaram consumo elevado, fator preocupante, pois de além de ser
prejudicial à saúde, não fornecem nenhum nutriente importante durante esta fase.

Satisfação Corporal
As respostas obtidas na avaliação da percepção da imagem corporal e da satisfação com o corpo pelos adolescentes entre os gêneros encontram-se na Tabela 5.
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Tabela 5: Percepção da Imagem Corporal Atual e Desejada, Segundo a
Escala de Figuras de Silhuetas.

Sexo

Masculino

Silhuetas

Atual

Feminino

Desejada

Atual

Geral

Desejada

Atual

Desejada

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1

0

0

0

0

1

1,1

0

0

1

0,6

0

0

2

5

7,5

1

1,5

0

0

1

1,1

5

3,2

2

1,3

3

8

12,1

5

7,5

11

12,7

10

11,6

19 12,5

15

9,8

4

17 25,7 18

27,2

6

6,9

9

10,4

23 15,1

27

17,7

5

19 28,7 31

46,9

32

37,2

54

62,7

51 33,6

85

55,9

6

14 21,2

9

13,6

23

26,7

12

13,9

37 24,3

21

13,8

7

2

3,0

2

3,0

11

12,7

0

0

13

8,5

2

1,3

8

1

1,5

0

0

2

2,3

0

0

3

1,9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

As silhuetas escolhidas variam entre a silhueta “1”e a silhueta “9, sendo entre
a atual e a desejada. A maior escolha para a silhueta atual foi a de número “5”(33,6%),
seguida pela de número “6”(24,3%) em ambos os gêneros. Em relação à silhueta desejada, 55,9% escolheram a de número “5” e 17,7% a de número “4”.
Assim como neste, no estudo de Francisco, Narciso e Alarcão (2012) a silhueta
“5” também foi a mais escolhida como atual, em ambos os gêneros. Já relacionada à
silhueta ideal do gênero masculino corresponde ao de número “5” (59,5%) e o feminino
ao de número “4” (34,6%) sendo a mais escolhida, observado aqui pela menor silhueta.
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A Tabela 6 apresenta o índice de satisfação corporal entre os gêneros.

Tabela 6: Satisfação com a Imagem Corporal de adolescentes de 14 a 17 anos de uma escola
pública de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina.

Satisfação

Gênero
Masculino

Feminino

Geral

N

%

N

%

N

%

Satisfeitos

22

14,47%

27

17,76%

49

32,23%

Insatisfeitos

44

28,93%

59

38,81%

103

67,75%

Insatisfeitos pela
magreza

24

15,78%

19

12,50%

43

28,28%

Insatisfeitos pelo
excesso de peso

20

13,15

40

26,31

60

39,47%

Total

66

43,42%

86

56,57%

152

100%

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

Na Tabela 6, é possível perceber que houve uma grande diferença entre a satisfação corporal (32,23%) e a insatisfação pelo corpo (67,75%) presente na maioria da
amostra. Dos que revelaram insatisfeitos, 28,3% foram pela magreza e 39,47% pelo
excesso de peso, em ambos os gêneros, sendo que a insatisfação corporal foi mais
prevalente no gênero feminino.
Ao analisar a imagem corporal segundo os gêneros, observa-se que o gênero
masculino apresenta maior (15,78%) insatisfação pela magreza e o feminino pelo excesso de peso (26,31%). Santini e Kirsten (2012) constataram que essa diferença entre
o gênero feminino e masculino está relacionada a influências socioculturais, onde os
rapazes são estimulados a praticarem atividades esportivas a fim de buscar um corpo
musculoso, enquanto as mulheres praticam atividades físicas que impliquem na redução de peso, com enfoque no caráter estético.
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Índices diferentes de insatisfação corporal foram encontrados por Fidelix et
al. (2011), no qual 56,5% dos adolescentes estudados estavam insatisfeitos, sendo que
o gênero masculino apresentou maior insatisfação com a imagem corporal (63,5%),
quando comparados aos do gênero feminino (51,7%).
No estudo de Fernandes (2007), em que realizou avaliação da satisfação corporal em adolescentes de 14 a 16 anos de ambos os gêneros, demonstrou índices maiores
a insatisfação (62,2%), relacionado com a satisfação (37,4%). Do total de insatisfeitos
33,7% gostariam de ser mais magros (diminuir a silhueta) e 28,9% mais gordos (aumentar a silhueta).
Realizando uma análise de um estudo realizado por Amboni (2012) verifica-se
que em alguns casos a distorção pode ocorrer antes da adolescência, pois o autor avaliou a satisfação corporal de escolares de 7 a 10 anos demonstrando maior prevalência
de insatisfeitos (66%), comparado com satisfeitos (34%).
A relação entre satisfação corporal e estado nutricional é observado na Tabela 7.

Tabela 7: Relação entre Satisfação Corporal e Estado Nutricional

%

Insatisfação
pela magreza
N
%

Insatisfação
pelo excesso
N
%

N

%

0

0

0

0

0

0

-

0
32,53
35,29
0
0
30,92

3
38
1
1
1
44

100
30.15
5,89
25
50
28,95

0
47
10
3
1
61

0
37.30
58,82
75
50
40,13

3
126
17
4
2
152

100
100
100
100
100
100

Satisfação
N
Magreza
0
Acentuada
Magreza
0
Eutrofia
41
Sobrepeso
6
Obesidade
0
Obesidade grave 0
Total
47

Total

Fonte: Dados coletados pelo autor, 2013.

Multiciência, São Carlos, 13: 47 - 67, 2014

61

Vanessa Meneguetti | Ligia Fraga Giacobbo

Em indivíduos classificados com magreza, observou-se insatisfação pela magreza. Nos indivíduos classificados com Eutrofia, o percentual de insatisfação pelo
excesso de peso (37,30%) apresentou maior prevalência relacionada aos insatisfeitos pela magreza (30,15%), comparando os mesmos com os satisfeitos pela imagem
(32,53%).
Desse modo, podemos perceber uma distorção da imagem corporal, onde os
indivíduos com o peso adequado desejam em sua grande maioria diminuir o peso. Este
fato é preocupante, pois é preciso adotar estilos de vida mais saudáveis e ao mesmo
tempo entender que é preciso mudar o comportamento frente às escolhas do dia-a-dia
(BRACHT, 2011).
Em relação aos indivíduos classificados com sobrepeso, os insatisfeitos pelo
excesso de peso esteve em 58,82% da amostra, 5,89% apresentaram insatisfação pela
magreza e 35,29% estão satisfeitos. No estado de obesidade 75% dos indivíduos encontram-se insatisfeitos pelo excesso de peso e 25% pela magreza. Para os adolescentes classificados como obesidade grave os percentuais de insatisfação pelo excesso de
peso e pela magreza representaram 50% das respostas (n=1). O estudo de Santini e
Kirsten (2012) relata que os casos de sobrepeso e obesidade estão contribuindo para
a insatisfação corporal em adolescentes, assim como se verificou no presente estudo.
Os autores ainda ressaltam que a imagem corporal parece ser uma marca feminina, em
relação aos meninos, que não sofrem tanta pressão social, apresentando uma melhor
aceitação.
Na adolescência a supervalorização da aparência pode levar a distúrbios nutricionais, desencadeando a procura de uma beleza preconizada pela sociedade, sendo
que essa busca pela aparência perfeita é na tentativa de melhorar sua autoimagem e
assim suas relações sociais (AMBONI, 2012).

Conclusão
Como foi possível verificar no presente estudo, grande parte dos adolescentes
apresentaram estado nutricional de acordo com os parâmetros estabelecidos pela OMS
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(2007), sendo que a condição de Eutrofia esteve presente na maioria da amostra. Entretanto, não se pode ignorar o alto percentual de adolescentes com excesso de peso,
confirmando o processo de transição nutricional observado no Brasil e no mundo.
Em relação aos hábitos alimentares dos adolescentes avaliados, constatou-se
um desequilíbrio no consumo alimentar caracterizado pelo baixo consumo de frutas,
verduras e legumes e um alto consumo de alimentos ricos em carboidratos simples e
lipídios. Assim denota-se a importância da promoção de estratégias educativas que
enfatizem uma alimentação saudável, prevenindo possíveis doenças e deficiências nutricionais.
A distorção da imagem corporal foi verificada em grande parte dos adolescentes, que apesar de estarem com o IMC adequado para a idade, relataram insatisfação
com o corpo, sobretudo o gênero feminino, cuja principal insatisfação relacionava-se
com o excesso de peso. Atenta-se para o risco do comportamento observado, que caso
não seja combatido de maneira adequada, pode desencadear processos negativos para
a saúde do adolescente tais como a adoção de dietas restritivas, ou, até mesmo, o desenvolvimento de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia.
Com base nos apontamentos realizados a partir deste estudo, sugere-se que
sejam desenvolvidos novos estudos, visando identificar comportamentos indicativos
dos riscos supracitados. Outra sugestão de estudo futuro, é a aplicação de escalas de
imagem corporal em públicos mais jovens, como os escolares, verificando se a distorção ocorre precocemente perdurando até a adolescência.
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Evaluation nutrition, food consumption and body satisfaction of teenagers in a
Public School in the city of Sao Lourenco do Oeste – SC

ABSTRACT: Considering the high demand of nutrients observed in adolescence, as
social behaviors that influence eating habits, this study aimed to conduct assessment
of the nutritional status of adolescents and to correlate the degree of satisfaction with
body image and food intake of a school council São Lourenço do Oeste - SC. Study
participants were 152 adolescents aged 14-17 years. Anthropometric data were collected the nutritional status. Dietary intake was assessed using a frequency questionnaire
and dietary intake. The body satisfaction was evaluated using a scale of body image
- Body Figure Silhouettes. There was greater participation of females (56.58%) in the
sample. There was a higher prevalence of normal adolescents, being 82.89%, excess
weight percentage of 15.12%, and of these and 11.18% of presented overweight. In
general, both genders showed an adequate dietary intake of some food groups, but
fruit and vegetables, sweets and soft drinks are inadequate. In relation to body satisfaction 67.75% and 32.23% were dissatisfied satisfied, dissatisfaction by overweight
predominated in females (26.31%) and dissatisfaction with thinness in males (15.78%).
Comparing the nutritional status and body satisfaction, the eutrophic are more dissatisfied by excess weight (37.30%). Thus denoting the importance of promoting educational
strategies that emphasize healthy eating, preventing diseases and nutritional deficiencies.

KEYWORDS: Adolescents, Eating Habits, Body Image.
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL E ALIMENTAR DE
CRIANÇAS MATRICULADAS EM PERÍODO INTEGRAL EM UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Kelly SCHVANZ1
Ligia Fraga GIACOBBO2
RESUMO: A formação dos hábitos alimentares tem seu início na infância e, uma alimentação saudável favorecerá o desenvolvimento e crescimento. Portanto, os objetivos
deste estudo, foi analisar o estado nutricional e a composição da alimentação escolar,
de alunos entre 6 a 10 anos, matriculados em período integral de uma escola municipal
de Francisco Beltrão – PR. Participaram da pesquisa 107 alunos, os quais, foram submetidos a avaliação do estado nutricional. Posteriormente, realizaram-se análises quantitativa e qualitativa de cinco dias do cardápio escolar. A maioria dos alunos (95,33%)
apresentou peso adequado e, 4,67% peso elevado. 97,20% deles estão com a estatura
adequada e apenas 1,87% com baixa estatura. O IMC revelou que 75,70% das crianças
estão eutróficas, 16,82% deles com sobrepeso, 5,6% obesos e 1,87% com baixo peso. Os
cardápios apresentaram uma média energética de 797,08 kcal, e, qualitativamente apresentou monotonia de cores e de preparações, dentre os lanches e almoço. Alta oferta de
carboidratos simples e fritura e, baixa oferta de frutas, hortaliças, leite ou seus derivados
e de leguminosas. Conclui-se uma série de inadequações na alimentação escolar, o que
pode caracterizar um ponto negativo na promoção de saúde do escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, Nutrição, Transição nutricional, Alimentação escolar
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Introdução
O estado nutricional representa o equilíbrio entre a ingestão alimentar e, a
energia despendida pelo corpo ao suprir as necessidades nutricionais diárias. Logo,
classificar o perfil nutricional permite conhecer o estado nutricional da criança e, identificar precocemente aquelas que apresentam algum distúrbio ou carência nutricional.
Possibilita também, aos familiares e profissionais, a elaboração de ações estratégicas
na tentativa de mudar o percurso das práticas alimentares incorretas, diminuindo, os
riscos de morbimortalidades futuras (BRASIL, 2011).
O padrão recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para classificar o perfil nutricional de indivíduos, está disposto para que crianças de qualquer
país, independente de sua etnia, condições financeiras ou sociais, possam ser avaliadas
(ZANFERRARI; DIAS, 2010). Tal padrão, basea-se em tabelas e gráficos, criados
pela OMS por meio de um estudo, envolvendo uma grande amostra de crianças de
diferentes países, visando auxiliar o monitoramento do crescimento de crianças e adolescentes (LEONE; BERTOLI; SCHOEPS, 2009).
Souza (2010) sugere que não somente o Brasil, mas outros países, também
passam por um processo conhecido como transição nutricional, onde os índices de
desnutrição decaem, mas não cessam, e os índices de sobrepeso e obesidade aumentam. Para eles este evento não está ligado apenas com as famílias de baixa renda, como
também nas diferentes faixas econômicas, principalmente nas famílias de classe alta.
Brasil (2012a) alega que o processo de transição nutricional tem como principal causa,
hábitos alimentares inadequados, excessivo em lipídios, açúcar e sódio, baixa ingestão
de frutas e hortaliças e ainda aliado ao sedentarismo.
Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 2008-2009, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cada três crianças entre cinco e
dez anos, uma delas encontra-se com excesso de peso. Este, em conjunto com a obesidade é identificado com maior frequência a partir dos cinco anos de idade, indiferente
do nível socioeconômico (BRASIL, 2013).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a fase escolar com-
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preende-se entre as idades de seis e dez anos. Neste período, os escolares demonstram
um crescimento mais lento e constante, observam Accioly; Sanders; Lacerda (2005).
Os meninos naturalmente apresentam maior quantidade de massa magra em comparação com as meninas e, ambos após os sete anos de idade passam a ter o tecido adiposo aumentado, servindo como reserva energética para o estirão puberal (ACCIOLY;
SANDERS; LACERDA, 2005).
Além disso, Accioly; Sanders; Lacerda (2005) revelam que nesta fase, as
crianças apresentam melhor desenvolvimento psicomotor, emocional, social e cognitivo, demonstrando ter maior independência em relação aos seus gostos, preferências
e aversões. Fatores que influenciam os hábitos de vida e alimentar da criança. Vitolo
(2008) concorda que os hábitos alimentares incorporados durante esta etapa, provavelmente influenciará o padrão alimentar até a vida adulta. Ele acrescenta que o apetite
sofre alterações durante a transição da fase pré-escolar para a fase escolar, conduzindo
a inapetência a um apetite insaciável, que em conjunto com o sedentarismo poderá
induzir a alguns problemas futuros de saúde.
Devido ao tempo em que as crianças passam na escola, o Governo implantou
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), atualmente mantido pelo Ministério da Educação. Definido como um dos mais antigos programas de alimentação,
enfatiza escolhas alimentares mais saudáveis, para promover saúde e melhorar o desempenho e aprendizado das crianças, independente do nível socioeconômico (BRASIL, 2012b).
Simultaneamente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
atribui ao nutricionista a responsabilidade de elaborar os cardápios, priorizando os hábitos alimentares e cultura da localidade, utilizando-se preferencialmente de alimentos
básicos (BRASIL, 2012b). Ainda, descreve que as necessidades energéticas de macro e
micronutrientes dos alunos sejam atendidas durante sua permanência na escola (HERNÁNDEZ; SLAVUTZKY; PADILHA, 2008). Todavia, em virtude de tratar-se de um
programa de período integral com duração igual ou superior a sete horas diárias, o FNDE
exige o alcance de no mínino 70% destas necessidades nutricionais aos alunos, o equivalente a 1000 calorias/dia para alunos entre seis e dez anos idade (BRASIL, 2013).
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Vale lembrar que em algumas situações, a alimentação escolar pode ser considerada como o principal acesso à alimentação, enfatizando a importância que o PNAE
desencadeia na sociedade, sendo imprescindível garantir além do acesso dos alimentos,
a qualidade dos mesmos (BRASIL, 2010). Por consequência, as refeições devem ser
planejadas não apenas sob os aspectos nutricionais, mas também, sob outros aspectos,
tais como, cores, tipos de alimentos e combinação de preparações, expõe Menegazzo
(2011). Proença et al. (2005) propõe um método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) para auxiliar justamente na percepção destas características.
O Guia Alimentar Para a População Brasileira (GAPB) também pode ser adotado como parâmetro para escolhas de alimentos saudáveis, mediante as diretrizes,
cujos grupos de alimentos, apresentam-se como importantes veículos de nutrientes
essenciais (BRASIL 2008).
Neste sentido, Carvalho; Oliveira; Santos (2010) orientam a importância de
lançar mão do PNAE, para informar sobre educação nutricional, contribuindo para a
prevenção dos distúrbios ou carências nutricionais, proporcionando hábitos alimentares mais saudáveis. Ademais, Zanferrari; Dias (2010) ressaltam, que a família e a
escola têm especial papel na formação destes hábitos alimentares, portanto, se forem
adequados, favorecerá a qualidade de vida e saúde dos indivíduos hoje e no futuro,
prevenindo-os do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
Ambos os aspectos questionados estão interligados, pois uma boa alimentação
espelha um estado nutricional ideal e, embora educar nutricionalmente seja responsabilidade de diferentes segmentos, a escola é uma instituição privilegiada, já que pode
promover saúde, disponibilizando uma alimentação saudável e criando programas de
educação nutricional aos seus alunos (BRASIL, 2007).
Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi investigar o perfil nutricional
e, avaliar a quantidade e qualidade da alimentação escolar de alunos matriculados em
período integral de uma escola municipal de Francisco Beltrão - PR.
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Metodologia
O presente estudo teve abordagem quantitativa e qualitativa e, sucedeu através
do levantamento de dados obtidos em campo durante o mês de agosto de 2013, na
cidade de Francisco Beltrão – PR. Trata-se de um estudo sobre o conteúdo nutricional
da alimentação escolar e, perfil nutricional de crianças com idade de 6 a 10 anos, de
ambos os sexos, matriculados em uma escola pública. Por sua vez, dentre as escolas do
município, foi selecionada aquela cujos alunos estudam em período integral.
Como parte da pesquisa está diretamente relacionada a um grupo populacional, para que pudesse ser aplicada, foi necessária a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa. Após a aprovação do Comitê de Ética, com número de parecer 335.502,
juntamente com a concessão da direção da escola, encaminhou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais dos alunos, com a finalidade de obter permissão
para a participação do aluno na pesquisa. Todavia, só foram incluídas ao estudo as
crianças cujos pais ou responsáveis legais ficaram cientes de sua finalidade.

Critérios para a avaliação do perfil nutricional
A avaliação nutricional deu-se por meio da antropometria, por ser um método bastante eficaz, devido ao baixo custo, inocuidade, fácil aplicação e, padronização ao avaliar
as condições de saúde da população em qualquer faixa etária (NOGUEIRA, 2009). Além
disso, permite agrupar diagnósticos individuais, para ser analisados de forma coletiva, possibilitando conhecer o perfil nutricional de um grupo em específico (BRASIL, 2011).
Os procedimentos adotados para aferir o peso e altura, foram os mesmos comumente utilizados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
Ou seja, as crianças foram pesadas e medidas com roupas leves, pés juntos e descalços, posicionados no centro da plataforma com bracos estendidos ao longo do corpo, de
costas para o estadiômetro, sem adereços na cabeça, com nádegas, ombros e calcanhares
encostados, posicionados em superfície plana e, cabeça reta com olhar no horizonte (BRASIL, 2011).
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O registro do peso deu-se através de uma balança eletrônica portátil da marca
Tânita® (modelo 1632), com capacidade para 150 kg e precisão de 200 gramas e, para
o registro da altura, utilizo-se o estadiômetro da marca Standard Sany®. Os dados antropométricos foram aferidos em uma sala de aula por duas universitárias do curso de
Nutrição, sendo os estudantes pesados e medidos uma única vez.
Os dados obtidos foram digitados no programa WHO Anthro Plus, da World
Health Organization, o qual recomenda resultados expressos em escores-z, por apresentar maior comparabilidade entre as estatísticas de diversos países (BRASIL, 2012c).
Desta forma, realizou-se a classificação do perfil nutricional de acordo com o sexo, por
meio dos pontos de cortes recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Análises dos cardápios
Os cardápios foram avaliados quanti e qualitativamente, durante cinco
dias. A análise da quantidade deu-se mediante o cálculo do teor médio de energia e
macronutrientes encontrados. O valor exato da porção fornecida aos alunos, foi identificado, por meio da pesagem individual dos alimentos que constituíam o cardápio
do dia, utilizando para isso, uma balança digital da marca Filizola ®, com capacidade
de 15 quilos. Estas porções foram estabelecidas, conforme a quantidade servida pelas
cozinheiras como de costume.
Através do método utilizado por Azevedo et al. (2010), alcançou-se os valores
de energia e macronutrientes, sendo os cardápios desmembrados em ingredientes e, a
partir das porções, avaliado o teor de calorias (KCAL), carboidratos (CHO), proteínas
(PTN) e lipídios (LIP) presentes em uma refeição. Tais valores foram extraídos da
Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos - TACO da UNICAMP, sendo comparado, com os valores recomendados pelo PNAE para alunos matriculados em escola
de tempo integral. Neste caso, o valor recomendado de energia para crianças entre 6 a
10 anos é de 1000 calorias, 162,5 gramas de CHO, 31,2 gramas de PTN e 25,0 gramas
de LIP (BRASIL, 2013).
Simultaneamente, analisou-se a qualidade dos cardápios, segundo método de
Multiciência, São Carlos, 13: 68 - 89, 2014
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Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), proposto por Proença
et al. (2005), com base nas diretrizes do GAPB. No entanto, a AQPC foi adaptada
pela pesquisadora, contabilizando almoço e, lanche da manhã e tarde, assim como a
frequência dos seguintes alimentos durante uma semana, frutas, doces, frituras, hortaliças, leguminosas, leite ou seus derivados e repetições do dia. Ainda, como monotonia
de cores, quando três ou mais alimentos apresentar cores semelhantes na mesma refeição (RAMOS et al., 2013).
Para os critérios avaliativos da AQPC, considerou-se que o GAPB recomenda a realização de cinco refeições por dia e, como os alunos fazem parte do ensino
de período integral, três das refeições diárias devem provir da escola, representando
consequentemente, a maior parcela das refeições em relação àquelas realizadas fora
do âmbito escolar. Desta forma, em relação às frutas e hortaliças, classificou-se como
adequado quando ofertadas duas porções de cada ao dia. Para leite ou seus derivados
e, leguminosas, considerou-se normal a oferta de no mínimo uma porção ao dia. Já os
doces, recebeu destaque nos dias e que apresentou-se superior a uma porção no dia,
incluído-se as preparações pré-prontas que continham açúcar como um dos seus principais ingredientes, tais como bebidas lácteas e achocolatados. A presença de frituras,
foi considerada inadequado por ser um alimento rico em gordura e, por fim, contabilizou-se repetição de preparo no mesmo dia.
Ressalta-se, que estas análises baseiam-se nos alimentos/refeições oferecidos
pela escola no dia, e não pelo cardápio planejado pelo nutricionista, pois, observou-se
que os cardápios planejados não são seguidos.

Resultados e discussão
Os resultados do presente estudo refletem o estado nutricional de crianças entre seis a dez anos de idade da escola pesquisada. O número total de alunos matriculados em período integral é de 123 crianças, porém, foram excluídos 13% deles, por não
se enquadrar aos critérios de inclusão da pesquisa, ou seja, por não apresentar idades
entre 6 a 10 anos, totalizando uma amostra de 107 alunos. Neste estudo, ainda, foram

74

Multiciência, São Carlos, 13: 68 - 89, 2014

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO NUTRICIONAL E ALIMENTAR DE CRIANÇAS MATRICULADAS EM
PERÍODO INTEGRAL EM UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

apresentados resultados da análise quantitativa e qualitativa dos cardápios destinados
aos alunos participantes.

Avaliação nutricional dos escolares
Os resultados da avaliação nutricional podem ser observadas na tabela 1. Do
total de escolares, 46,73% deles são do sexo masculino e 53,27% do sexo feminino.
O Índice peso para a idade (P/I) demonstrou que 95,33% dos alunos estão com peso
adequado para a idade e, 4,67% com peso elevado para idade.
Tabela 1: Perfil Nutricional segundo P/I.

Índice Peso para idade
Diagnostico Nutricional

Masculino

Feminino

Total

N

%

N

%

N

%

Peso adequado/idade

48

44,86

54

50,47

102

95,33

Peso elevado/idade

2

1,87

3

2,80

5

4,67

Total

50

46,73

57

53,27

107

100,00

Os resultados obtidos neste estudo, assemelham-se com os encontrados por
Cutchma et al. (2012) realizados em Colombo - PR, no qual 90,8% das crianças apresentam peso adequado para idade e 7,1% peso elevado.
Em relação ao Índice estatura para a idade (E/I), 97,20% dos escolares estão
entre os pontos de corte que delimitam adequação, conforme a tabela 2. Já 1,87% apresentam baixa estatura e, 0,93% muito baixa estatura para idade.
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Tabela 2: Perfil Nutricional segundo E/ I.

Índice Estatura para a idade
Masculino

Feminino

N

%

N

%

N

%

Muito baixa estatura/idade

0

0

1

0,93

1

0,93

Baixa estatura/idade

0

0

2

1,87

2

1,87

Estatura adequada/idade

50

46,73

54

50,47

104

97,20

Total

50

46,73

57

53,27

107

100,00

Diagnóstico Nutricional

Total

A proporção de baixa estatura encontrada neste estudo assemelha-se aos resultados do estudo desenvolvido por Paula et al. (2012), os quais observam a inexistência
de déficits estaturais importantes entre as crianças pesquisadas (3,0%).
Marinho (2008) explica, que o déficit de estatura ocorre devido ao prolongado
tempo de consumo insuficiente de energia e nutrientes ou por péssimas condições de
saúde.
Já de acordo com o índice de massa corporal para a idade (IMC/I), a porcentagem de escolares consideradas eutróficas é menor, 75,70%, se comparado aos outros
indicadores. Ainda, de acordo com este índice, pode-se observar que 16,82% estão
com sobrepeso, 5,6% são considerados obesos e 1,87% deles foi diagnosticado com
magreza, conforme demonstrado na tabela 3.
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Tabela 3: Perfil Nutricional segundo IMC/I.

Índice Massa corporal para a idade
Masculino

Feminino

N

%

N

%

N

%

Magreza

0

0

2

1,87

2

1,87

Eutrofia

38 35,51

43

40,19

81

75,70

Sobrepeso

9

8,41

9

8,41

18

16,82

Obesidade

2

1,87

3

2,80

5

4,67

Obesidade grave

1

0,93

0

0,00

1

0,93

50 46,73

57

53,27

107

100,00

Diagnóstico Nutricional

Total

Total

Um estudo realizado por Bertin et al. (2010) demonstrou que das 259 crianças abordadas, 2,7% delas apresentam magreza, 63,3% estão eutróficas, 21,2% com
sobrepeso e 12,7% obesas. Aires et al. (2009) evidenciou poucas incidências de baixo
peso/desnutrição para idade. Neste sentido, Cutchma et al. (2012) perceberam que a
prevalência de excesso de peso e, obesidade foi quatro vezes maior do que a de déficit
de peso. Eles salientam, que as crianças que apresentam risco de sobrepeso, excesso
de peso ou obesidade, estão mais propensas a desenvolverem complicações à saúde,
sendo que estas complicações podem estender-se pela fase adulta (AIRES et al., 2009;
CUTCHMA et al., 2012).
Todavia, a educação nutricional é considerada um importante fator de prevenção para o excesso de peso e obesidade. Ainda, Ferrari et al. (2012) ressaltam que as
intervenções nutricionais devem provir de vários âmbitos, incluindo famílias, escola
e comunidade. Ações integradas auxiliariam na promoção da saúde desses escolares.
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Análise quantitativa dos cardápios
A alimentação ofertada durante a fase escolar deve ser adequada do ponto de
vista energético, evitando que o crescimento e desenvolvimento sejam prejudicados
pela má alimentação (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). Para tanto, a leitura dos
cardápios possibilitou a análise dos parâmetros nutricionais em um grupo populacional.
A figura 1 ilustra os valores de energia e macronutrientes encontrados e os valores recomendados pelo PNAE para faixa etária entre seis a dez anos de idade.

Figura 1 - Valor médio de energia e macronutrientes encontrados na escola, e valores
recomendados pelo PNAE (DADOS COLETADOS, 2013).

Ao comparar os valores médios encontrados neste estudo, pode-se identificar
que o único componente que atingiu aos valores recomendados foi a PTN. O restante, Kcal, CHO e LIP não alcançaram estes valores, ou seja, atingiram apenas 79,7%,
79,6% e 62,08% respectivamente.
Flávio (2008) explica que é de fundamental importância haver um equilíbrio
da oferta protéica, em função da importância que este nutriente desempenha no organismo. Os carboidratos e os lipídios, apesar de desempenharem funções diferenciadas,
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são tão importantes quanto às proteínas. O CHO, em especial, representa a principal
fonte de energia provinda dos alimentos e, por isso, deve ser disponibilizada aos escolares em quantidades suficientes.
Considerando o conteúdo energético, um estudo liderado por Silva (2005) demonstrou que o aporte calórico das refeições distribuídas estava muito abaixo do valor
referenciado, principalmente entre as faixas etárias de nove e dez anos, obtendo resultados semelhantes a este estudo.
O fornecimento de energia abaixo das recomendações, também foi identificado por Silva (2011). Ao avaliar os cardápios de escolas de rede municipais de São
Caetano – Pernambuco, de período parcial, faixa etária entre seis a dez anos, deparou-se com valor máximo de 247,3 kcal e mínimo de 202,4 kcal, ou seja, uma adequação
de 82,4%, indicando que as quantidades ofertadas seriam inferiores às determinadas
por lei (SILVA, 2011).
Um trabalho realizado por Silva e Gregório (2012), a adequação do cardápio
fornecido às crianças entre seis e dez anos, apresentou resultados contrários a este
estudo. Eles identificaram que a média de energia e macronutrientes ultrapassou os valores mínimos recomendados pelo PNAE. Entretanto, para os alunos de onze a quinze
anos, excluindo os outros macronutrientes, apenas os lipídios atingiram tais exigências. Os autores justificam que isso pode ter ocorrido, pelo fato dos cardápios e o per
capita serem os mesmos para todas as faixas etárias.

Análise qualitativa dos cardápios
Na tabela 4, observa-se o número de dias úteis da semana em que os alimentos
e monotonia visual estiveram presentes (Lanche/almoço/lanche). Também, se houve
repetições de preparações durante a semana entre as refeições.
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Tabela 4: Resultado da AQPC, quanto ao número de dias em que houve a ocorrência de cada
critério considerado.

Fruta
Hortaliças
Doce
Fritura
Leguminosas
Leite e derivados
Repetições Almoço
de
alimentos Lanhes
Cores
Lanches
Iguais

Almoço

Dias de cardápio

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Total de
(%)
Feira Feira Feira Feira Feira alimentos/semana Ocorrência
1
1
1
3
60,00
1
1
2
40,00
1
1
1
3
60,00
1
1
20,00
1
1
1
1
4
80,00
1
1
1
1
4
80,00
-

0

0,00

1

1

1

1

1

5

100,00

1

-

1

-

-

2

40,00

1

-

-

-

-

1

20,00

1

1

1

1

1

5

Desta forma, utilizando o método proposto por Proença (2005), constatou-se
baixa oferta de frutas, hortaliças e leite ou seus derivados, pois em apenas três dias foi
oferecida mais de uma porção frutas (60%), em apenas dois dias foram servidos dois
tipos de hortaliças (40%) e, o grupo do leite ou seus derivados não foi oferecido todos
os dias.
Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo realizado por Rosa;
Miraglia (2013), os quais identificaram que os cardápios oferecidos aos escolares também apresentou baixa oferta de frutas e de leite, ou seus derivados, ou seja, oferecia-se
apenas uma porção ao dia destes alimentos. Paiva et al. (2012) enfatizam em estudo
que há maior frequência de frutas e hortaliças e menor oferta de gorduras e açúcares
em escolas onde há nutricionistas envolvidas na criação do cardápio.
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A baixa ingestão de frutas e hortaliças por crianças brasileiras, conforme verificado neste estudo e observado em outros, é preocupante comenta Menegazzo et al.
(2011). Eles ressaltam, que uma vez que esses alimentos apresentam em sua composição vitaminas, minerais e fibras, além de fatores de proteção contra o desenvolvimento
da obesidade, exige ações para o aumento desse consumo.
Assim como as frutas e hortaliças, o leite ou seus derivados também são fundamentais para a saúde, já que se trata de importante fonte de cálcio. A respeito disso,
Barbosa et al. (2005), coloca que a baixa ingestão de leite ou seus derivados pode
reduzir o desenvolvimento ósseo durante esta fase de crescimento, podendo acarretar,
no futuro, em fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose.
Os doces ultrapassaram as recomendações propostas nos critérios, visto que
estiveram presentes em 60% dos dias avaliados. Em três dias, foram oferecidas preparações industrializadas que continham açúcar como um dos seus principais ingredientes.
Em relação às frituras, houve oferta em 20% na semana. Esse tipo de preparação dever ser evitada ao máximo visto que não devem ultrapassar 30% da energia total
proveniente das gorduras. Deve-se dar preferência aos alimentos ensopados, grelhados, assados e cozidos, evitando-se as frituras (BRASIL, 2013).
Brasil (2008) sugere apenas uma porção diária para o grupo dos açúcares simples e outra para o grupo das gorduras, entretanto, Barbosa et al. (2005) identificaram
em seu estudo um consumo de açúcar superior a três vezes esta recomendação.
Sabe-se que o consumo excessivo de carboidratos simples, representa um fator
de risco para o desenvolvimento de diabetes e, além disso, aumenta a incidência de cáries. Crianças que consomem produtos açucarados duas a três vezes ao dia apresentam
4,41 vezes mais chances de ter alta severidade de cárie, em comparação com aquelas
que não o fazem, inserem Chibinski; Wambier (2005).
Ao analisar os cardápios de Centros de Educação Infantis, Menegazzo et al.
(2011) perceberam que houve uma baixa oferta de frituras durante o mês: duas no total.
Segundo eles, este fato é avaliado como uma ação positiva para a saúde das crianças,
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pois o consumo excessivo de gorduras aumenta o risco de doenças cardiovasculares.
Todavia, os resultados obtidos por Neutzlin et al. (2007) mostraram que 36,3%
dos adolescentes consomem frequentemente alimentos com excesso de gordura, fato
este, que pode estar relacionado com o hábito alimentar vindo da infância e da idade
escolar.
As leguminosas, ao serem apresentadas em 80% dos dias, quase alcançaram as
recomendações do GAPB de uma porção ao dia (100%). O GAPB descreve que apesar
do consumo de leguminosas pela população brasileira ainda estar dentro das recomendações, há uma preocupante queda em seu consumo, exigindo adoção de estratégias
em curto tempo para reverter à situação e evitar o aumento dessa queda (BRASIL,
2008).
Ademais, além do conteúdo nutricional, analisou-se também o aspecto visual
das preparações de alimentos e repetição dos mesmos. Assim, a porcentagem de dias
em que as refeições apresentaram cores semelhantes, foi de 20% para refeições principais contra 40% nos lanches (manhã/tarde).
Já em relação à monotonia de alimentos, apresentou 100% de repetições durante a semana, nos lanches. Este resultado pode ser explica por tratar-se de escolas
que atendem não apenas alunos matriculados em período integral, como também em
período parcial, desta forma, os alimentos ou preparações ofertadas na parte da manhã
são os mesmos comumente oferecidos na parte da tarde.
Segundo Menegazzo et al. (2011), a monotonia das cores ocorre provavelmente da grande oferta de produtos industrializados, podendo influenciar negativamente
na aceitação dos alimentos.
Destaca-se que a variedade de cores, além de compor um prato mais colorido,
aumenta a oferta de diferentes nutrientes (BRASIL, 2008).
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Conclusão
Com base nos resultados foi possível identificar que a maioria das crianças
apresenta um perfil nutricional adequado, porém, ficou nítido o expressivo número de
crianças com sobrepeso e obesidade, evidenciando o processo de transição nutricional.
O estudo também permitiu avaliar o cardápio escolar, este, em relação às quantidades, apresentou valores inferiores de macronutrientes e energia, se comparados aos
propostos pelo PNAE, com exceção da proteína que alcançou a tais valores referenciados. Sobre a sua qualidade apresentou, monotonia de cores dentre os lanches e almoço,
alta oferta de carboidratos simples e fritura, repetições de preparação entre os lanches
e a baixa oferta de frutas, hortaliças, leite ou seus derivados e de leguminosas.
Desta forma, verifica-se uma série de inadequações na alimentação escolar,
principalmente em relação às quantidades ofertadas, o que pode caracterizar um ponto
negativo na promoção de saúde do escolar, considerando que a fase em que os alunos
se encontram depende de quantidades suficientes de macro e micronutrientes. Destaca-se ainda, a baixa oferta de vegetais, a alta oferta de doces e a monotonia alimentar
como questões a serem reavaliadas, visto que para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis na escola, é fundamental o acesso à alimentos qualitativamente
adequados e variados.
Diante disso, seria eficaz a realização de novos estudos que buscassem avaliar
a aceitação do cardápio escolar, bem como analisar as quantidades de micronutrientes
fornecidos pela a alimentação escolar, visando, sobretudo, complementar o presente
estudo e aprofundar informações sobre a alimentação escolar.
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Diagnosis of Nutritional Status and Food Children Enrolled in Full Time in a
School in the Municipality of Beltrão Francisco – PR
ABSTRACT: The formation of eating habits, has its onset in childhood, and a healthy
diet will promote the development and growth. Therefore, the objectives of this study
were to analyze the nutritional status and the composition of school meals, students between 6-10 years enrolled full time in a public school of Francisco Beltran - PR. 107 students participated in the survey, which underwent assessment of nutritional status. Later,
there were quantitative and qualitative analysis of five days of school menus. The majority of students (95.33%) presented adequate weight and 4.67% higher weight. 97.20%
of them are with the right height and just 1.87% with short stature. BMI revealed that
75.70% of children are well-nourished, 16.82% of them were overweight, 5.6% obese
and 1.87% underweight. The menus had an average energy of 797.08 kcal, and qualitatively presented monotony of colors and preparations, among snacks and lunch. High
supply of simple carbohydrates and frying and low supply of fruits, vegetables, milk or
its products and legumes. It concludes a series of inadequacies in school meals, which
can characterize a negative point in promoting the health of school.
KEYWORDS: Obesity, Nutrition, Nutrition transition, School feeding.
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RESUMO: Com o envelhecimento ocorre um decréscimo na sensibilidade gustativa
podendo ocasionar alterações no padrão de ingestão alimentar e acarretar perda de
peso do idoso. O objetivo foi avaliar a prevalência da alteração de paladar de idosos e
a sua relação com o estado nutricional dos mesmos. É um estudo transversal, a população é formada por idosos do município de Salgado Filho – PR. A avaliação da função
gustativa foi feita através do teste de paladar, o qual valia os quatro sabores: doce,
salgado, amargo e ácido. O estado nutricional foi determinado a partir do Índice de
Massa Corporal, além disso, foi aplicado um questionário com perguntas relacionadas
aos fatores associados à hipogeusia e de hábitos alimentares dos indivíduos. Foram
avaliados 45 idosos, com idade entre 60 á 90 anos. A prevalência de hipogeusia encontrada foi de 24,5% (N=11). A avaliação nutricional revelou que dos 11 idosos com
alteração de paladar, 36,5% (N=4) foram classificados com excesso de peso, 54,5%
(N=6) eutrofia e 9% (N=1) magreza. Observou-se um maior percentual de eutrofia. A
prevalência de hipogeusia encontrada demonstra que há sim uma perda de paladar com
o passar da idade e os fatores alimentares também influenciam na alteração do estado
nutricional.

PALAVRAS CHAVE: Idoso, estado nutricional, avaliação de paladar, distúrbios do
paladar.
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Introdução
O perfil etário da população mundial tem mudado muito nas últimas décadas
e o aumento do número de idosos tem sido cada vez mais evidente (WONG; CARVALHO, 2006). Segundo OMS (2003), é caracterizada população idosa pessoas com 60
anos ou mais, está crescendo cada ano mais, de acordo os dados do censo brasileiro
(2013) 10% da população tem mais de 60 anos, projeções indicam que em 2020 estes
ocuparão 15% da população brasileira (IBGE, 2010).
O envelhecimento pode ser entendido como um processo universal, evolutivo
e gradual, que envolve uma somatório de fatores, enfatizando-se os fatores sociais, psíquicos, ambientais e biológicos, os quais estão intrinsecamente relacionados e podem
acelerar ou retardar este processo (MAZZA, LEFÉVRE, 2004).
O interesse na nutrição de idosos se tornou maior devido a esse expressivo
aumento etário e as suas implicações nos cuidados com a saúde (CERVI; FRANCESCHINI; PRIORE, 2005). A nutrição nessa idade configura um aspecto importante devido à mudança de alterações fisiológicas que estão relacionadas com a idade e com a
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Outros fatores que também influenciam na vida do idoso são a qualidade de alimentação diária, idade, integração social,
depressão, grau de atividade física, dependência para realizar atividades de vida diária
e o estado nutricional pregresso e atual (YEN, 2010).
O estado nutricional do idoso dependente das condições sociais e é influenciado pela presença de doenças crônicas e uso de medicamentos, que podem algumas vezes, gerar interações indesejáveis com os nutrientes. As perdas sensoriais que ocorrem
com o envelhecimento podem resultar em uma dieta mais monótona onde ocorre um
declínio progressivo da disfunção do paladar (PASSOS, 2010).
A respeito disso, dados existentes na literatura relatam que, com o envelhecimento ocorrem mudanças anatômicas e fisiológicas nos sistemas sensoriais, gustativo
e olfativo, produzindo resultados conflitantes na percepção do sabor dos alimentos.
Mueller et al. (2003), Gudziol e Hummel (2007) vêm avaliando o paladar de indivíduos jovens e idosos e têm confirmado uma diminuição gustativa associada a idade,
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demonstrando que os jovens são mais sensíveis para todos os gostos em relação aos
idosos (LANDIS et al., 2009).
No idoso existe toda uma série de alterações do envelhecimento no nível dos
órgãos sensitivos, que alteram sensivelmente a qualidade de vida dessas pessoas. A
disfunção da percepção gustativa constitui um problema significativo. Anomalias do
paladar podem afetar a saúde não somente pelos efeitos diretos sobre a ingestão de
alimentos líquidos ou sólidos, mas também devido à privação de um dos grandes prazeres da vida (VITOLO, 2008).
Apesar disso o decréscimo da gustação não só reduz o prazer e o conforto da
alimentação, mas também é causa de sérios fatores de risco para as deficiências nutricionais e imunológicas do idoso (PAULA et. al., 2008).
A perda de células gustativas não explica as alterações de gosto observadas nos
idosos, embora possa sim contribuir para a diminuição da percepção dos gostos, esta
perda de células pode ainda ser acentuada nos idosos que possuem alguma doença crônica ou estejam tomando múltiplos tipos de medicamentos (BOYE, SHONE, 2006).
O uso de medicamentos pode influenciar na ingestão de alimentos, na digestão,
na absorção de diversos nutrientes, que poderá comprometer o estado de saúde e a
necessidade nutricional do indivíduo (BOYE, SHONE, 2006).
Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar a alteração do paladar de idosos pertencentes a um grupo de terceira idade do Município de Salgado Filho-PR e
relacioná-la com o seu estado nutricional.

Metodologia
Estudo transversal, realizado com um grupo de 45 idosos. A amostra estudada
é do grupo de idosos do município de Salgado Filho – PR, o qual realiza atividades
culturais, sociais e desportivas, nas quinta – feiras à tarde, com frequência quinzenal.
Entre as atividades oferecidas estão: dança, ginástica, grupo de canto (coral), jogos
de cartas, jogos recreativos, entre outras atividades culturais e sociais como palestras,
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confraternizações e matinês. Os participantes são todos idosos (idosos são acima de 60
anos) que freqüentam o grupo por diversão e lazer.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos (CEPEH) da Universidade Paranaense – UNIPAR (número do parecer de
aprovação: 249.433). A pesquisa teve início somente após a permissão do responsável
pelo local (Declaração de Permissão para Coleta de Dados).
Todos os participantes tiveram acesso as informações da pesquisa, conhecendo
suas etapas, ausência de riscos á saúde, benefícios a eles, principalmente a respeito
de dúvidas, bem como a liberdade de desistirem em qualquer momento da coleta dos
dados. Além disso, receberam e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contento as informações referenciadas sobre a pesquisa, para poderem
participar.
Para a coleta de dados foi selecionado uma quantidade de 15 idosos de ambos
sexo, por dia de encontro para assim conseguir atender a todos realizando todas as etapas da pesquisa com essas pessoas no mesmo dia, assim foi feito com todos os idosos
que aceitaram participar da pesquisa até chegar ao final.
A coleta dos dados foi realizada durante o período de junho à julho de 2013,
onde os participantes foram avaliados individualmente durante o encontro.

Etapas da Pesquisa
A primeira etapa da pesquisa diz respeito à avaliação antropométrica, na qual
foram aferidas as medidas de peso e altura para classificação do estado nutricional dos
indivíduos. A aferição de peso foi realizada por meio da balança eletrônica da marca
Plena, com capacidade de 150 kg, seguindo as técnicas de coleta de Cuppari (2005),
onde os indivíduos se colocaram em pé no centro da balança, mantendo-se em posição
ereta sem movimentar-se para assim conseguir coletar o peso dos mesmos.
A estatura foi verificada com o auxilio do estadiômetro portátil da marca Cardiomed, onde os indivíduos se mantiveram em pé, descalços, com os calcanhares junMulticiência, São Carlos, 13: 90 - 109, 2014
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tos, costas retas e os braços estendidos ao lado do corpo, com olhar para o horizonte
(CUPPARI, 2005).
Posteriormente, o Índice de Massa Corpórea (IMC) foi calculado através do
dimensionamento do peso pela altura elevada ao quadrado. Os resultados do IMC dos
idosos foram classificados de acordo com a Lipschitz (1994) onde < 22 kg/m2 é classificado como magreza, de 22 kg/m2 a 27 kg/m2 eutrofia, >27 kg/m2 excesso de peso.
A segunda etapa da pesquisa foi à aplicação do Questionário Adaptado de
Passos (2010) (Anexo I) onde os participantes responderam verbalmente através de
conversa as perguntas que lhes eram feitas (estas estavam contidas no questionário),
onde algumas questões foram subjetivas referentes à presença de doenças e outros
fatores (uso de prótese dentária, fumo e uso de medicamentos) que podem interferir
no paladar, conforme descrito na literatura, além de perguntas gerais sobre os hábitos
alimentares.
Para classificar os medicamentos utilizados pelos participantes com relação ao
fato de interferir ou não no paladar, foi consultado a literatura específica (LEE, 2011;
EPUB, 2010) a fim de identificar possíveis eventos adversos, tais como a alteração de
gosto ou xerostomia, induzidos por cada fármaco.
O teste de paladar caracterizou a terceira etapa do estudo o qual foi aplicado
para avaliar a função gustativa, um teste simples para a prova de sabores básicos, onde
os mesmos foram confeccionados através da utilização de copos plásticos e soluções
(Doce = sacarose; Ácido = ácido cítrico; Salgado = cloreto de sódio; Amargo = cafeína), foi usado como referência o estudo de Passos (2010) no qual a mesmo obteve
resultados semelhantes.
Este teste avaliou os quatro gostos primários já citados e consiste basicamente
em o indivíduo colocar o líquido do copo na boca, depois de sentir o sabor, jogar o líquido fora e descrever na folha de avaliação que gosto ele estava sentindo, sem limites
de tempo. Entre a administração de cada uma das soluções os indivíduos enxaguaram
a boca com água mineral a fim de evitar o gosto residual que pode os fazer confundir
os sabores. Os copos estavam enumerados e tinham os diferentes gostos.
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Foram ofertados no total nove amostras para cada participante, onde cada um
dos sabores foi apresentado em duas concentrações diferentes, e mais um copo com
liquido sem gosto, onde foi utilizado água. As substâncias utilizadas obedeceram as
seguintes concentrações: Sacarose 0,4 e 0,1 g/ml (doce), Cloreto de Sódio 0,25 e 0,04,
g/ml (salgado), Cafeína 0,05 e 0,01 g/ml (amargo) e Ácido Cítrico 0,3 e 0,09 g/ml
(ácido). Foi levado em consideração para elaboração das amostras o estudo de Mueler
et. al. (2003) e os índices gustativos de sabores básicos de Guyton (2006).
Os copinhos foram marcados de acordo com as seguintes orientações: A para
sacarose com A1 para a maior concentração e A2 para a menor concentração, B para
cafeína com B1 para a maior concentração e B2 para a menor concentração, C para
o copinho com água – sem gosto, D para Ácido cítrico com D1 para a maior concentração e D2 para a menor concentração, E para Cloreto de Sódio com E1 para a maior
concentração e E2 para a menor concentração; onde todos os copinhos foram oferecidos para todos os participantes.
A ordem de apresentação das amostras foi aleatoriamente para cada indivíduo (descrita no quadro 1), onde o participante assinalou para cada um dos copinhos
provados uma das cinco opções: doce, amargo, sem gosto, ácido e salgado. Para cada
acerto, o participante ganhava 1 ponto, enquanto as respostas incorretas, seja por não
ter conseguido identificar o sabor, seja por tê-lo confundido com outro sabor, não somavam pontos. Dessa forma a pontuação máxima do teste era nove se o participante
acerta-se todos os sabores.
Utilizou-se o ponto de corte proposto por Mueller et.al. (2003), realizando uma
adaptação com redução de quantidade e valores para a classificação de hipogeusia na
presente pesquisa devido à quantidade de concentrações que foram oferecidas, conforme os valores da tabela 1.
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Tabela 1: Descrição do ponto de corte utilizado segundo adaptação de Mueller et al., (2003) para classificação de Hipogeusia.

Mueller et al. (2003)

Presente Pesquisa

Quantidade de Concentrações

18

9

Pontes de corte

<8

<4

Fonte: Mueller et al. (2003)

Depois disso foram observados quais os sabores são os menos sentidos com o
passar da idade. Não foi estabelecido limite de tempo para a realização do teste.
O quadro 1 apresenta como foi realizado o Teste de Paladar, já com o sorteio
aleatório dos sabores para cada um dos indivíduos.
Quadro 1: Ordem para o teste de Avaliação do Paladar.

PROVADOR
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1

A1

B2

D1

E2

C

A2

B1

D2

E1

2

B1

D2

E1

C

A1

B2

D1

E2

A2

3

D1

E2

C

A2

B1

D2

E1

A1

B2

4

E1

C

A1

B2

D1

E2

A2

B1

D2

5

C

A2

B1

D2

E1

A1

B2

D1

E2

6

A1

B2

D1

E2

A2

B1

D2

E1

C

7

B1

D2

E1

A1

B2

D1

E2

C

A2

8

D1

E2

A2

B1

D2

E1

C

A1

B2

9

E1

A1

B2

D1

E2

C

A2

B1

D2

10

A2

B1

D2

E1

C

A1

B2

D1

E2
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Resultado e Discussão
Foram avaliados 45 idosos, com idade entre 60 e 90 anos, sendo 69% (N=31)
do sexo feminino e 31% (N=14) do sexo masculino. A prevalência de alteração de paladar (hipogeusia) encontrada foi de 24,5% (N=11). O gráfico 1 ilustra o percentual de
participantes com pontuação maior ou igual a 5, que é classificado como Normogeusia
e, menor ou igual a 4 classificado como Hipogeusia.
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Normogeusia

Hipogeusia

Gráfico 1 – Distribuição do Percentual Total de classificação com ou sem Hipogeusia (alteração de
Paladar) de idosos participantes do grupo de terceira idade de Salgado Filho-PR. Fonte: Coleta de
dados, 2013.

Os poucos estudos existentes parecem concordar que os distúrbios sensoriais,
principalmente os relacionados ao sistema gustativo, ocorrem com uma frequência
relativamente baixa na população geral e tendem estar presente em maior proporção
quando se avalia grupo de idosos.
Passos (2010) apontou em seu estudo uma prevalência de 19,4% de hipogeusia na amostra estudada, onde, assim como a presente pesquisa todos os participantes
eram idosos.
Alguns autores como Ahne et al. (2000), Mueller et al. (2003), Gudziol, Hummel (2007), Nordim et al. (2007) e Landis et al. (2009), vêm avaliando o paladar de
indivíduos jovens, adultos e idosos com o objetivo de conhecer os efeitos da idade e
do sexo sobre o paladar. Todos eles demonstraram um declínio significativo na percepção gustativa com o avançar da idade, sendo os jovens mais sensíveis aos sabores
do que os idosos e, que as mulheres exibem escores superiores nos testes de paladar
Multiciência, São Carlos, 13: 90 - 109, 2014
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aos apresentados pelos homens. Dos 11 idosos com alteração de paladar 45,5% (N=5)
eram mulheres e 54,5% (N=6) eram homens, não havendo associação entre o gênero e
a alteração de paladar. A idade dos indivíduos variou de 75 a 90 anos, com isso pode-se verificar que ocorre um declínio na percepção de paladar com o avançar da idade.
Dentre as doenças investigadas através do questionário, verificou-se uma prevalência de 55,5% (N=25) de Hipertensos, onde maior parte dos idosos que tiveram
alteração de paladar tem ou já tiveram alguma doença, fumam ou já fumaram e utilizam de prótese dentária.
A tabela 2 apresenta um resumo dos dados com a distribuição dos indivíduos
dentro dos grupos classificados Normogeusia e Hipogeusia de acordo com as variáveis
categorias investigadas.
Tabela 2: Distribuição de acordo com as variáveis estudadas de idosos participantes do grupo de terceira idade de Salgado Filho - PR.

VARIÁVEL
Hipertensão

Hipogeusia
(N=11)
%
N

Normogeusia
(N= 34)
%
N

Total

36

9

64

16

25

Diabetes
Hipotireoidismo
Presença
Renite
de doença
Asma
Câncer*
Ausência de Doença

75
0
25
100
33,5
13,5

3
0
1
1
1
2

25
100
75
0
66,5
86,5

1
1
3
0
2
1

4
1
4
1
3
15

Submissão a Radio ou
Quimioterapia**

50

1

50

1

2

Hábito de fumar***

53,5

8

46,5

7

15

Uso de prótese dentária****

24,5

11

75,5

34

45

* Indivíduos que referiram já ter tido algum tipo de câncer; ** Foram incluídas pessoas que já foram submetidos
a Radio ou Quimioterapia; *** Foram incluídas as pessoas que fumam ou já fumaram; **** Foram incluídas as pessoas que
referiram utilizar prótese dentária parcial/total. Fonte: Coleta de dados, 2013.
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Com relação às doenças potencialmente interferentes no paladar não foi encontrada associação entre presença de doença e alteração de paladar nos idosos avaliados, as mais presentes são Hipertensão, Diabetes, Asma e Câncer. Passos (2010),
também não encontrou nenhuma associação.
Ao analisar a variável hábito de fumar, verificou-se que houve uma associação
com presença de hipogeusia. Vennemann, Hummel e Berger (2008), desenvolveram
um estudo com o objetivo de conhecer o efeito do tabagismo sobre o olfato e o paladar.
Para tanto, eles avaliaram 1312 indivíduos fumantes e não fumantes através de testes
validades para identificação do gosto e odor. O principal achado do estudo foi que os
indivíduos fumantes, de modo em geral, apresentam risco aumentado para desenvolver comprometimento maior da função olfatória e menor de paladar. Quando analisados apenas os tabagistas que fumam a mais de 2 anos e mais de uma carteira de cigarro
por dia, verificou-se que estes sim apresentam aumento significativo para o risco de
comprometimento maior de alteração de paladar.
Sanchez (2010) menciona que as alterações do paladar são comuns em pacientes acometidos por câncer durante o tratamento quimioterápico, visto que as drogas
utilizadas podem afetar células de crescimento rápido, como é o caso dos receptores
gustativos. As distorções do paladar parecem ocorrer para os quatro sabores básicos.
Da mesma forma, esse problema também é freqüente, embora seja muitas vezes transitório, nos pacientes submetidos à radioterapia.
Sandow, Hejrat e Heft (2006) realizaram um estudo para avaliar a evolução
temporal da perda e recuperação de paladar, em 13 pacientes submetidos à radioterapia. Antes da radioterapia, o grupo de pacientes e o grupo controle tinham sensibilidade muito parecida tanto para o gosto quanto para o odor. Durante a radioterapia, percebeu-se que os pacientes precisavam de concentrações mais fortes para perceberem
todos os gostos, entretanto, os limiares basais foram restaurados quando os pacientes
foram novamente avaliados 6 meses e 1 ano após a radiação. Assim, este estudo mostrou que o câncer por si só não promove alterações sensoriais e que o déficit de gosto
induzido pela radiação podem ser superados após o tratamento radioterápico.
Ao analisar as considerações relatadas pelos participantes referentes ao palaMulticiência, São Carlos, 13: 90 - 109, 2014
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dar, não houve uma associação específica entre a percepção que os idosos têm sobre
seu paladar e o resultado obtido no teste, pois dos 11 indivíduos que tiveram alteração
de paladar apenas 27% (N=3) descreveram que acreditavam ter essa diminuição e
dificuldade para sentir algum gosto, os outros 73% (N=8) responderam não sentir nenhuma dificuldade para perceber os sabores nos alimentos.
Dos quatro sabores testados, contatou-se que as concentrações mais preservadas eram o doce (mais forte) 77,5% (N=35) e o salgado (mais forte) 66,5% (N=30).
As concentrações mais fracas foram bastante confundidas com sem gosto. De maneira
geral, observou-se que as concentrações ácidas e amargas foram bastante confundidas
entre si e muitas vezes com o sabor salgado.
A tabela 3 relata algumas considerações que os indivíduos descreveram ao
responder o questionário em relação ao paladar.
Tabela 3: Considerações relacionadas ao Paladar de idosos participantes do grupo de terceira idade de
Salgado Filho - PR.

SIM
VARIÁVEIS
Envelhecimento como fator para
diminuição ou perca de paladar
Percepção de alteração de paladar
Dificuldade de sentir algum sabor

NÃO

%

N

%

N

33,5

15

66,5

30

17,5
Doce
%
N

8
Salgado
%
N

82,5

37

11

11

78

35

5

5

Fonte: Coleta de dados, 2013.

Os resultados encontrados em estudos que avaliaram a função gustativa são,
algumas vezes, conflitantes no que diz respeito à quais sabores se encontram mais afetados e preservados com o avançar da idade. Ahne et. al. (2000), obtiveram resultados
diferentes conforme a técnica utilizada (comprimidos e gotas). Os autores ao testarem
os indivíduos com comprimidos relataram perda sensitiva associada à idade para os
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sabores ácido e salgado, mas não para o doce e amargo. Quando usaram gotas, verificaram perda para os sabores ácido, amargo e salgado e não para o doce.
Passos (2010) testou a capacidade de detecção dos quatro sabores em um grupo de idosos através das tast strips e obteve resultados que sugerem que com o avançar
da idade o gosto menos preservado é o ácido e o mais preservado é o doce.
Assim, observa-se que esses autores parecem concordar que a capacidade de
detecção dos sabores com o envelhecimento fica mais prejudicada para o gosto ácido
e se mantêm mais preservado para o gosto doce, o que em parte não coincide com os
achados do presente estudo.
Passos (2010), ao avaliar 62 idosos sem alteração de paladar, a fim de validar
técnica das tast strips observou que os participantes confundiram o gosto ácido e o
amargo com o gosto salgado. O que coincide com os achados do presente estudo.
Segundo Ahne et. al. (2000) e Mueller et. al. (2003), essa confusão pode ser
justificada pela similaridade dessas duas qualidades de sabor, já que é sabido que ambos são associados a um certo grau de irritação na língua, podendo causar uma espécie
de formigamento sobre a mesma. Ademais, ambos são frequentes em combinação nos
alimentos industrializados ricos em temperos (por exemplo, molhos para temperar a
salada, em que se associa o vinagre com o sal). Essa combinação nos alimentos e a
semelhança entre os dois gostos no que diz respeito à irritação da língua podem ser
algumas das razões para os participantes confundirem esses sabores.
De acordo com Sass (2004), um dos fatores que mais contribuem para a diminuição do consumo alimentar entre idosos é a redução da sensibilidade pelos gostos
primários. Assim, a dificuldade que o idoso possui para detectar o sabor doce o predispõe a adoçar mais os alimentos, comportamento similar ocorre com relação ao sabor
salgado. Caso não houver intervenção adequada, essas situações podem vir desencadear, a longo prazo, e juntamente com outros fatores, quadros de hipertensão e diabetes
ou, ainda, dificultar o seu manejo.
Neste trabalho, assim como o de Passos (2010), não foi encontrada associação
entre auto-percepção dos idosos acerca do seu paladar e os resultados obtidos no teste
Multiciência, São Carlos, 13: 90 - 109, 2014
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do paladar, visto que 8 dos participantes que responderam sentir dificuldade para detectar o sabor nos alimentos, apenas 3 tiveram essa dificuldade confirmada pelo teste.
Esse achado confirma a observação feita por Soter et. al. (2008), que detectaram uma
discrepância entre a auto-percepção e a medida das funções olfativas e gustativas.
Com relação à verificação de alguns hábitos cotidianos referentes à alimentação, 100% (N=45) dos investigados referiram realizar suas refeições em casa. A ingestão elevada de sódio, pelo impulso de adicionar mais sal na preparação e a utilização
de temperos industrializados, verificou-se que 29% (N=13) dos participantes têm pelo
menos um desses hábitos relacionado ao elevado consumo de sódio.
Quando analisados isoladamente, estes 13 indivíduos com hábito de consumo
excessivo de sódio 45,5% (N=5), apresentaram alteração de paladar e os mesmos tiveram dificuldade para diferenciar o gosto amargo, ácido e salgado.
Tabela 4: Considerações relacionadas ao Consumo Alimentar de idosos participantes do grupo de terceira idade de Salgado Filho - PR.

CASA

RESTAURANTE

VARIÁVEIS

%

N

%

N

Local de realização das refeições

100

45

0

0

SIM

VARIÁVEIS

NÃO

%

N

%

N

Utilização de temperos
industrializados

29

13

71

32

Adição de sal após o preparo das
refeições

15,5

7

84,5

38

Fonte: Coleta de dados, 2013.

Passos (2010) ao avaliar alguns costumes praticados por idosos sobre o uso
exagerado do sódio também encontrou que esses são justamente os que tem maior
dificuldade para detecção do sabor salgado.
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Proença et. al. (2005) fazem algumas considerações sobre o consumo abusivo
de sódio na alimentação que vem de encontro com as dificuldades de identificação
apontadas pela pesquisa. Eles mostram que a adaptação das papilas gustativas acontece tanto para a redução como para o aumento do teor de sal na alimentação. Durante o
período de oito a doze semanas, as pessoas estranham as alterações, mas posteriormente, quem optou pela redução da quantidade de sal na alimentação não conseguirá ter o
mesmo prazer consumindo os alimentos com quantidade de sal usada anteriormente.
Se não houver cuidado no momento da preparação e consumo dos alimentos
com relação a quantidade de sal a ser utilizada, a tendência é exagerar cada dia um
pouco mais no teor de sódio nas preparações, principalmente quando não se utiliza
temperos e condimentos naturais para realçar o sabor dos alimentos.
Ao classificar estado nutricional dos idosos houve uma revelação de 53,5%
(N=24) de excesso de peso; 42% (N=19) de eutrofia e 4,5% (N=2) de magreza, como
pode ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2- Classificação do Estado Nutricional de idosos participantes do grupo de terceira
idade de Salgado Filho - PR. Fonte: Coleta de dados, 2013.

Entre os 11 idosos com alteração de paladar percebe-se que não à uma associa-
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ção entre o estado nutricional e a perda da função gustativa.
Embora ainda se discuta qual a melhor classificação a ser usada para o IMC de
idosos, no presente estudo foram utilizados os pontos de corte propostos por Lipchitz
(1994), que levam em consideração as modificações na composição corporal do idoso.
A elevada prevalência de sobrepeso (53,5%) encontrada entre os idosos deste
estudo confirma os dados de transição nutricional, que consiste em uma inversão nos
padrões de distribuição dos problemas nutricionais, verificando-se um declínio na prevalência de magreza (desnutrição) e um rápido aumento de excesso de peso e obesidade na população (WONG, CARVALHO, 2006).
Passos (2010) também teve em seu estudo uma elevada prevalência de excesso
de peso (58%) nos indivíduos idosos. Onde o percentual de indivíduos com sobrepeso
superou o de eutróficos, em ambos os sexos, e as idosas avaliadas nesta amostra apresentaram maior percentual de sobrepeso do que os homens.
Estudos recentes têm demonstrado o aumento da prevalência de sobrepeso e
obesidade em diferentes grupos de idosos. Silveira, Kac e Barbosa (2009), ao avaliarem o estado nutricional de 596 idosos não – institucionalizados, através do IMC, verificaram que o perfil nutricional dos participantes foi caracterizado por alto índice de
obesidade (48,7% de acordo com o ponto de corte proposto por Lipchitz, e 25,3% pelo
critério da OMS), sobretudo no sexo feminino e na faixa entre 60 á 75 anos. Cavalcanti
et al. (2009), investigaram 117 idosos institucionalizados e encontraram resultados
preocupantes: 46,2% dos idosos apresentavam sobrepeso e 40,2% obesidade grau I.

Conclusão
No presente estudo foi verificado que o gosto doce e salgado (concentrações
mais fortes) se mostraram mais preservados nos idosos analisados, e os gostos amargo
e ácido foram detectados com mais dificuldade.
Detectou-se um alto percentual de idosos com sobrepeso, o que confirma o
fenômeno de transição nutricional verificado no país, e também foi verificado um alto
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consumo de sódio.
Não foi encontrada uma associação significativa entre o paladar e o estado
nutricional, pois o grupo de idosos com hipogeusia apresentaram um percentual maior
de eutrofia. A prevalência de hipogeusia encontrada foi bem relevante pelo número de
participantes e com isso aponta-se uma necessidade urgente de que sejam realizados
novos trabalhos com populações idosas.

Influence of taste modification in nutritional status of elderly from salgado filho – PR.

ABSTRACT: Aging leads to a decrease in taste sensitivity may cause changes in the
pattern of food intake and cause weight loss in the elderly. The objective was to evaluate the prevalence of taste alterations of the elderly and their relationship with the
nutritional status thereof. It is a cross-sectional study, the population is made up of
elderly individuals from Salgado Filho - PR. The evaluation of taste function was
performed using the taste test, which was worth the four tastes: sweet, salty, bitter
and sour. Nutritional status was determined from the Body Mass Index, in addition, a
questionnaire with questions related to factors associated with hypogeusia and eating
habits of individuals was applied. We assessed 45 individuals ranging in age from 60
to 90 years. The prevalence of hypogeusia was found to be 24.5% (n = 11). Nutritional
assessment revealed that of the 11 subjects with taste alterations, 36.5% (N = 4) were
classified as overweight, 54.5% (N = 6) eutrophic and 9% (N = 1) thinness. There was
a higher percentage of normal weight. The prevalence of hypogeusia found shows that
there is rather a loss of taste with increasing age and dietary factors also influence the
change of nutritional status.

KEYWORDS : elderly, nutritional status , assessment of taste , taste disturbances.
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ANEXO I – Questionário (Fonte: PASSOS, D. R. Avaliação do paladar de idosos e
sua relação com o estado nutricional, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.
br/handle/10183/28186> Acesso em 21 de maio de 2012. )

Prezado (a) Participante:
Este questionário é muito importante para esse estudo, então se for possível
responda todas as questões descritas abaixo. Ninguém terá acesso as suas respostas,
qualquer duvida é só me perguntar!
Obrigada
Nome:
Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
Data de Nascimento: ____/____/____		
Telefone para contato:
Há quanto tempo está participando do Grupo de Idosos?
1 – Você tem algumas dessas doenças?
Pressão alta / Hipertensão		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Diabete				
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Doença de Alzheimer		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Doença de Parkinson		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Epilepsia				
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Esclerose Múltipla			
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Doença Renal Crônica		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Doença Hepática/ Cirrose		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Sindrome de Cushing		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Hipotireoidismo			
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Renite Alérgica			
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Sinusite				
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Asma				
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Inflamação na língua		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Doença Oral de Crohn		
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
Outra:__________________________________________________
2 – Você teve ou ainda tem?
Câncer 				
Paralisia Facial			
Infecção viral: Hepatite, Influenza

(
(
(

) Sim ( ) Não ( ) Não sei
) Sim ( ) Não ( ) Não sei
) Sim ( ) Não ( ) Não sei

3 – Você já foi submetido a radio ou quimioterapia nos últimos 6 meses ou está fazendo agora?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
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4 – Utiliza algum medicamento regularmente?
( ) Sim ( ) Não
Se sim quais? _________________________________________________________
5 – Você usa prótese dentária (dentadura)?
( ) Sim ( ) Não
Se sim que tipo?
( ) Parcial		
( ) Total
6 – Você fuma atualmente?
( ) Sim ( ) Não
Se sim:
Quantos cigarros por dia? _______________________________________
Já fumou?
( ) Sim ( ) Nunca
Se sim:
Por quanto tempo?________________________________________________
Quantos cigarros fumava por dia?____________________________________
8 – Na sua opinião, o envelhecimento faz com que as pessoas diminuam ou percam o paladar (sabor)?
( ) Sim ( ) Não
( ) Não sei informar
9 – Você notou alguma alteração no seu paladar após os 50 anos?
( ) Não notei nenhuma alteração
( ) Sim, acho que aumentou o meu paladar
( ) Sim, acho que diminuiu meu paladar
( ) Não sei Informar
10 – Na sua opinião, você tem dificuldade ou não consegue sentir algum sabor nos alimentos?
( ) Não tenho dificuldade		
( ) Sim tenho dificuldade
Se sim, assinale qual (s) sabor (es) você tem dificuldade ou não consegue sentir:
( ) Doce
( ) Salgado
( ) Amargo 		
( ) Acido
CONSUMO ALIMENTAR
11 – Na maioria dos dias (4 vezes na semana ou mais) você costuma realizar as refeições:
( ) Em casa
( ) Em restaurante / Lanchonete
12 – Para preparar a comida você usa temperos prontos (caldo Knor, extrato de tomate, temperos Arisco ou
Sazon)?
( ) Sim ( ) Não
( ) Algumas vezes (1 á 3 vezes na semana)
13 – Como você tempera as saladas?
( ) Não consumo saladas		
( ) Não tempero saladas		
( ) Sal				
( ) Vinagre
( ) Óleo ou Azeite de Oliva
( ) Limão
( ) Outros:______________________________________________________
14 – Você costuma adicionar sal na comida depois de pronta?
( ) Sim		
( ) Não
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DIVERSIDADE DE ARANHAS (ARACHNIDA: ARANEAE) EM CULTURA
DE ALFAFA (MEDICAGO SATIVA L.).
Suzan Beatriz Zambon da CUNHA1
Flávio Henrique Góis DINIZ2
Carlos Roberto SOUSA-SILVA3
RESUMO: A cultura da alfafa é alvo de diversos insetos-praga, como afídeos, coleópteros e estágios imaturos de lepidópteros. A estes insetos, encontramos grande número
de predadores, dentre estes as aranhas que estão frequentemente presentes em sistemas
agrícolas. Este trabalho objetivou observar a composição da araneofauna presente em
cultura de alfafa no intuito de contribuir com informações relevantes acerca da utilização de aracnídeos como potenciais agentes de controle biológico. As coletas foram
realizadas na Embrapa Pecuária Sudeste no período de agosto de 2011 a julho de 2012
em uma área experimental de alfafa, cultivar Crioula. Foram estabelecidos 8 pontos
aleatórios, caminhando-se em zigue-zague pela cultura. Em cada ponto uma planta
foi vistoriada ao acaso tendo suas hastes agitadas dentro de uma bandeja. Os aracnídeos desprendidos foram coletados e levados para identificação. Foram coletados 257
aracnídeos pertencentes as famílias Salticidae, Thomisidae, Theridiidae, Lycosidae,
Ctenidae, Sparassidae, Trochanteridae, Pholcidae, Nephilidae, Lynphiidae, Araneidae
e Sicariidae. O manejo de cortes e a utilização de inseticidas na cultura influenciaram
tanto a flutuação populacional de presas como de predadores incluindo os aracnídeos.
O registro da fauna de aranhas durante todo o ano todo fornece indícios de que a cultura de alfafa funciona como um hábitat estável para a araneofauna.

PALAVRAS–CHAVE: Aracnídeos; Controle Biológico.
1 - Bolsista CNPq, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Universidade Federal de São Carlos, UFSCar,
Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, DEBE, Rod. Washington Luís, Km 236, Monjolinho, 13565-505, São Carlos,
SP, Brasil. Email: suzanbio@yahoo.com.br
2 - Centro Universitário Central Paulista, UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470, São Carlos, SP, Brasil. Email :fdinizbiologo@gmail.com
3 - Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, DEBE, Rod. Washington Luís,
Km 236, Monjolinho, 13565-505, São Carlos, SP, Brasil. Email: dcrs@ufscar.br.
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Introdução
A alfafa (Medicago sativa L.) é considerada uma das forrageiras mais importantes da atualidade e se destaca por reunir alta produtividade e digestibilidade aliadas
ao grande valor nutritivo, sendo indicada para rebanhos de alta produção (OLIVEIRA; LEDO, 2008, RASSINI, 1998). Na região sudeste do Brasil tem ocorrido uma
intensificação dos sistemas de produção de leite e a alfafa contribui como recurso
alimentar de qualidade para a alimentação do rebanho leiteiro mantido nesses sistemas
(BOTREL et al., 2001). A cultura é alvo de diversos insetos-praga, como afídeos, coleópteros e estágios imaturos de lepidópteros que são os principais insetos responsáveis
por danos diretos á planta hospedeira que vão desde a raspagem e encarquilhamento
das folhas até a desfolha total das plantas, prejudicando a qualidade da forrageira e
causando a diminuição da produtividade. Além disso, os insetos praga podem causar
danos indiretos pela transmissão de vírus as plantas (AFONSO, 2008). Juntamente a
estes insetos, encontramos grande número de predadores que distribuem-se nos mais
variados grupos. Dentre estes as aranhas que estão frequentemente presentes em sistemas agrícolas, podendo atuar como controladores biológicos em cultivos de importância econômica, já que são capazes de se alimentar de 40 a 50% da biomassa de insetos
disponíveis nestes sistemas (ARMENDANO; GONZALEZ, 2009).
Inventários realizados em sistemas agrícolas revelam grande diversidade de
aracnídeos, o que difere da idéia de que estes sistemas são pobres quanto a araneofauna (RINALDO; RUIZ, 2002), no entanto, o conhecimento disponível acerca da
diversidade de aranhas ainda é escasso, apesar da importância que estas desempenham
em um agroecossistema (PREUSS; LUCAS, 2011).
A alfafa está entre os cultivos nos quais se encontram maior diversidade de
aranhas, pois é um cultivo perene que apresenta grande cobertura foliar, sendo um
recurso alimentar considerável para muitos grupos de insetos, os quais podem servir
de alimento para os aracnídeos constituindo-se assim em um habitat favorável a araneofauna presente (ARMENDANO, GONZALEZ, 2009).
Desta forma, o presente trabalho objetivou observar a composição da araneofauna presente em cultura de alfafa no intuito de contribuir com informações relevantes acerca da utilização de aracnídeos como potenciais agentes de controle biológico.
Multiciência, São Carlos, 13: 110 - 122, 2014
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Material e Métodos
O trabalho foi desenvolvido na Unidade da Embrapa Pecuária Sudeste – CPPSE situada no município de São Carlos, SP a 21° 57’ 33.32” S 47° 50’ 33.28” W e
altitude de 856 m. (EMBRAPA, 2014). As coletas de aracnídeos foram realizadas a
cada 10 dias, no período de agosto de 2011 a julho de 2012 perfazendo um total de
36 amostragens em uma área experimental de 3.000 m² de alfafa, cultivar Crioula
(Figura 1). Foram estabelecidos 8 pontos aleatórios para coleta, caminhando-se em
zigue-zague pela cultura. Em cada ponto uma planta foi vistoriada ao acaso tendo suas
hastes agitadas dentro de uma bandeja (Figura 2). Os aracnídeos desprendidos foram
coletados, acondicionados em frascos e levados ao Laboratório de Entomologia Aplicada (LEA) da UFSCar para triagem e identificação ao nível taxonômico possível sob
microscópio estereoscópio.

Figura 1. Vista do campo experimental de alfafa onde foram realizadas as coletas, na Embrapa–CPPSE, São Carlos, SP.
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Figura 2. Captura de aracnídeos em cultura de alfafa com a utilização de bandejas na Embrapa–CPPSE, São Carlos, SP.

Resultados e Discussão
Durante todo o período amostral foram coletados 257 aracnídeos, jovens e
adultos, pertencentes a 12 famílias, sendo estas Salticidae, Thomisidae, Theridiidae,
Lycosidae, Ctenidae, Sparassidae, Trochanteridae, Pholcidae, Nephilidae, Lyniphiidae, Araneidae e Sicariidae (Figura 3).
Observou-se que parte das aranhas coletadas são classificadas como aranhas
que caçam no solo, apesar do método empregado não ser específico para aranhas de
solo, desta forma, este método foi eficiente para coletar os aracnídeos de ambos os
estratos.
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Figura 3. Imagens de alguns dos aracnídeos coletados na cultura da alfafa (Embrapa, CPPSE- São Carlos, SP). Em A) Nephilidae; B) Lycosidae; C) Salticidae; D) Thomisidae.

Exemplares da família Salticidae foram os mais coletados representando
36,9% do total seguido da família Thomisidae (24,9%), Lycosidae (10,1%), Ctenidae (7,39%), Nephilidae (5,44%), Sparassidae e Araneidae (ambas 4,28%) Pholcidae
(2,72%) e Theridiidae (2,33%) (Gráfico1).
Já as famílias Trochanteridae (0,78%), Sicariidae e Lynphiidae (ambas 0,38%)
podem ser consideradas acidentais na cultura pelo baixo número de indivíduos coletados.
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Grafico 1. Total de aracnídeos coletados por família em cultura de alfafa, na Unidade da Embrapa Pecuária Sudeste – CPPSE , São Carlos, SP no período de agosto de 2011 a julho de 2012 .

Coletas realizadas na Argentina por Armendano e Gonzalez (2010), registraram as famílias Thomisidae, Araneidae, Lycosidae, Oxyopidae e Linyphiidae como
as mais abundantes na cultura. Já de acordo com Young e Edward (1990) trabalhos
realizados em alfafa nos EUA evidenciaram as famílias Araneidae, Linyphiidae, Lycosidae, Salticidae e Theridiidae como as de maior ocorrência. Em sistemas agrícolas
europeus, segundo Nyffeler e Sunderland (2003), as principais famílias registradas são
Linyphiidae, Lycosidae, Araneidae, Tetragnathidae e Theridiidae.
Considerando outras culturas, os aracnídeos foram o grupo de predadores mais
coletados em cultura de arroz no Rio Grande do Sul (MACHADO; GARCIA, 2010).
Rinaldo e Ruiz (2002) destacam a grande quantidade de aracnídeos coletados
em cultura de seringueira, em São Paulo onde, dos exemplares coletados destacam-se
os indivíduos das famílias Salticidae, Theridiidae e Pholcidae.
Morais et al (2007) pesquisando aracnídeos em cultivos de tangerina no RS
constataram alto numero de aranhas onde as famílias Salticidae, Theridiidae e Araneidae se sobressaíram às demais.
Segundo Fernandes et al. (2008) aranhas da família Salticidae são mais toleMulticiência, São Carlos, 13: 110 - 122, 2014
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rantes as alterações ambientais do que outras aranhas sendo assim mais comuns em
agroecossistemas, fato observado neste e em vários outros estudos.
Em relação a existência de grupos contendo poucos indivíduos coletados, onde
observa-se baixa densidade populacional, Morais et al (2007) salientam que este fato é
característico da fauna de insetos tropicais. Os autores inferem também que o padrão
de haver muitas espécies raras é comum em várias comunidades.
Já Novotny e Basset (2000) sugerem que isto pode estar relacionado a fatores
como método de coleta empregados, época e número de amostragens insuficientes em
plantas não preferenciais para a espécie de aracnídeo, o que propicia muitas vezes uma
análise imprecisa quanto a sua raridade.
Quanto a ocorrência durante todo o período de estudo, o maior número de
aracnídeos foi coletado no mês de Abril/2012 que representou 59,1% do total e no mês
de fevereiro/2012 onde 16,43% do total de aracnídeos foi coletado (Gráfico2).
Nos meses de agosto e outubro/2011 houveram coletas menos significativas de
aracnídeos representando 5,44% e 6,22% , respectivamente.

Gráfico 2. Total de aracnídeos coletados mensalmente em cultura de alfafa na Unidade da
Embrapa Pecuária Sudeste – CPPSE , São Carlos, SP no período de agosto de 2011 a julho de 2012 .
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Já nos outros meses amostrados, (setembro, novembro, dezembro/2011 e janeiro, março, maio, junho e julho/2012) a coleta de aracnídeos não foi expressiva
como pode ser notado no gráfico 2.
Todas as famílias amostradas ocorreram em maior numero durante o mês de
Abril, exceto as famílias Lynphiidae e Sparassidae, as quais ocorreram em maior numero nos meses de agosto e outubro.
No mês de Junho/2012, não foi coletado nenhum aracnídeo provavelmente
devido a ações de controle fitossanitárias aplicadas a cultura nesta época. O produto
utilizado foi o inseticida Karate- Zeon 50 CS (Lambdacialotrina) o qual foi aplicado
na dosagem de 400ml/ha ao final do mês de maio. Somente em meados do mês de
julho/2012 observou-se a recolonização tanto de aracnídeos quanto de suas presas e
outros organismos presentes frequentemente na cultura.
Martins et al (2008), também verificaram o reestabelecimento das populações
de aranhas no período de 2 a 3 semanas após a aplicação de inseticida para controle de
lepidópteros em cultura de soja no MS.
De acordo com Fernandes et al. (2008) a utilização de inseticidas obviamente
interferem de forma direta na densidade e diversidade de aracnideos podendo eliminar
espécies de aranhas da cultura e, também interferem indiretamente pela redução do
número de suas presas.
No início do mês de fevereiro e ao final do mês de março, houveram cortes na
cultura que coincidem com o maior número de aracnídeos coletados, fato observado
após algumas semanas dos cortes.
Carvalho et al. (1997) estudaram a influência dos cortes da alfafa na dinâmica populacional de pragas principalmente das espécies de afídeos em Lavras, MG
e observaram que cada corte reduziu a densidade populacional das espécies e que a
gradativa elevação nos níveis populacionais foi condicionada ao rebrote das plantas e
aos fatores climáticos. Na alfafa apenas uma semana após os cortes, já ocorre o aparecimento dos brotos e os insetos pragas começam a recolonizar a cultura e, somente
após o estabelecimento de suas presas, os aracnídeos são encontrados novamente e, a
grande oferta de alimento, aliadas as condições climáticas favoráveis, podem ser um
dos principais fatores para o aumento da areneofauna nestes períodos.
Multiciência, São Carlos, 13: 110 - 122, 2014
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Em relação a influência da ação dos aracnídeos sob populações de presas, esta
questão começou a ser discutida em 1968 quando Clarke e Grant realizando um estudo
com aranhas de solo, em sistemas naturais, foram os primeiros a demonstrar experimentalmente que os aracnídeos exercem influência sobre a população de presas capaz
de reduzir seu tamanho. Estes autores verificaram que a presença natural de elevados
números de aracnídeos no início de uma determinada estação auxiliou na redução da
população de presas na estação seguinte.
Saran et al (2007) considera os aracnídeos potenciais predadores. Os autores
observaram que, em cultura de algodão, os aracnídeos foram responsáveis por auxiliar
na diminuição da população de vários insetos pragas da cultura, tais como afídeos,
tripes, cigarrinhas, moscas brancas, etc...
Neste estudo, em cultura de alfafa, analisando a relação entre o numero de
aranhas coletadas e o número de afídeos coletados no mesmo período, pode-se observar, de acordo com o gráfico 3, que o aumento na quantidade de presas, no caso os
afídeos, pode ter contribuído para o aumento no número de aracnídeos, devido à oferta
de alimento e este aumento de predadores contribuiu para a redução da população de
afídeos, demonstrando assim a típica relação entre predador-presa.

Gráfico 3. Total de afídeos e aracnídeos coletados em cultura de alfafa na Unidade da Embrapa Pecuária Sudeste – CPPSE , São Carlos, SP no período de agosto de 2011 a julho de 2012, indicando a típica relação entre predador-presa.
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As aranhas podem ser empregadas em programas de Manejo Integrado de
Pragas já que apresentam diversas vantagens como a redução da população de pragas,
não danificam as plantas, possuem capacidade de aumentar rapidamente o número de
exemplares e não há riscos de aumentos desenfreados da população devido às características de territoriedade e canibalismo. Outra vantagem é a questão de capturarem presas de todos os estágios, incluindo formas adultas de vários insetos praga que, muitas
vezes escapam ao controle exercido por outros insetos e por parasitóides. No entanto,
como são predadores generalistas podem consumir não só os insetos praga mas também outros insetos benéficos presentes na cultura, tais como joaninhas, crisopídeos e
sirfídeos.

Conclusão
Na cultura de alfafa em São Carlos, SP, no período de agosto de 2011 a julho
de 2012 a família de aracnídeos predominante foi Salticidae e o maior número de aracnídeos foi coletado no mês de Abril/2012;
O manejo de cortes e a utilização de inseticidas na cultura de alfafa influenciaram tanto a flutuação populacional de presas como de predadores incluindo os aracnídeos;
O registro da fauna de aranhas durante todo o ano fornece indícios de que a
cultura de alfafa funciona como um hábitat estável para a araneofauna;
A utilização de aracnídeos como potenciais predadores deve ser considerada
em programas de controle biológico de pragas em culturas de alfafa e, juntamente com
a presença de outros predadores podem diminuir as populações de insetos pragas na
cultura.
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Diversity of spiders (Arachnid: Araneae) in alfalfa culture (Medicago sativa L.).
ABSTRACT: The alfalfa culture is the target of many insect pests such as aphids,
beetles and immature stages of Lepidoptera. To these insects, were found a large number of predators, among these, the spiders which are frequently present on agricultural
systems. This study aimed to observe the composition of araneofauna present in alfalfa
culture, in order to contribute with relevant information about the use of arachnids as
potential agents of biological control. Samples were collected at Embrapa Pecuária
Sudeste in the period of august 2011 to july 2012 in an experimental fields of alfalfa
Crioula. 8 random points were established, walking in zigzag through the culture. At
each point, a plant was inspected randomly having shaken their rods inside a pan.
The released arachnids were collected and sent for identification. 257 arachnids representing the families Salticidae, Thomisidae, Theridiidae, Lycosidae, Ctenidae, Sparassidae, Trochanteridae, Pholcidae, Nephilidae, Lynphiidae, Araneidae and Sicariidae
were collected. The management of cuts and the use of insecticides in the alfalfa influenced both the population dynamics of prey and predators including arachnids. The
record of the fauna of spiders throughout the whole year provides evidence that the
culture of alfalfa serves as a stable habitat for arachnids.

KEYWORDS: Arachnids; Biological Control
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AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR
ADULTOS FREQUENTADORES DE CASA NOTURNA NO MUNICIPIO DE
SÃO CARLOS (SP)
Mônica Aparecida da SILVA1
Angélica de Moraes Manço RUBIATTI2
RESUMO: O consumo de bebida alcoólica pela população de modo em geral está
relacionado aos encontros com amigos, festas e reuniões, em que o consumo exagerado de álcool pode provocar comportamentos irracionais e, muitas vezes, perigosos,
como dirigir embriagado, briga e violência. O alcoolismo é um serio problema que
repercute em todas as sociedades, gerando problemas financeiros, familiares, no trabalho e no ambiente que vive, diminuindo sua expectativa de vida, devido às doenças
físicas e mentais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o padrão de consumo de
bebidas alcoólicas de freqüentadores de uma casa noturna no município de São Carlos
(SP). Para identificação de desordens devido ao álcool, os participantes responderam
o Alcohol Use Disorders Identification Test – questionário AUDIT, desenvolvido pela
Organização Mundial da Saúde. Além do preenchimento de dados sobre sexo, idade,
tabagismo, peso e altura. O perfil dos participantes foi na sua maioria do sexo masculino, na faixa etária entre 18 e 30 anos de idade, não fumante e classificado como
sobrepeso, segundo o estado nutricional. Quanto ao padrão de consumo de álcool, os
participantes apresentaram consumo moderado de álcool (30%), consumo de risco de
60%, consumo de alto risco de 6% e possível dependência de álcool foi de 4,0%. O
comportamento em beber em binge foi de 80%. Portanto, 70% da população estudada
apresentaram consumo de álcool de risco, o que necessita de medidas de prevenção e
controle.

PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo; Transtornos relacionados ao uso de álcool; Adultos.
1 - Discente do Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). 13563-470, São Carlos, SP, Brasil, Rua
Miguel Petroni, 5111. monicanutri05@gmail.com
2 - Docente do Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). angelicamanso@yahoo.com.br
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Introdução
No I Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira desenvolvido por Laranjeira et al. (2007), foram realizadas 3.007
entrevistas, entre os meses de novembro de 2005 e abril de 2006, com a participação
de amostra representativa de 143 municípios brasileiros. O consumo de bebida alcoólica pelo menos 1 vez no último ano, foi relatado por 52% dos indivíduos maiores
de 18 anos, 3% apresentaram uso nocivo e 9% dependência de álcool. As mulheres se
apresentaram mais abstinentes e com menores frequências de consumo. Os brasileiros
mais jovens consomem bebidas alcoólicas em maior quantidade e frequência e o tipo
de bebida mais consumida foi cerveja ou chope. Uma grande preocupação é o consumo de bebida alcoólica em volume excessivo em um curto espaço de tempo (binge
drinking), por se tratar de comportamento frequentemente associado a problemas físicos, sociais e mentais, demandando maiores custos sociais e de saúde do que o uso
contínuo e dependente de álcool. Mais da metade dos consumidores de álcool relataram beber em binge mais de 1 vez ao mês e mais de 20% dos entrevistados afirmaram
fazê-lo em frequência maior do que semanal. Os jovens fizeram uso de bebida alcoólica em binge nos bares, enquanto os mais velhos, em casa. A população de jovens e
do sexo masculino apresentou maior risco de problemas decorrentes do álcool, como
problemas físicos (38%), familiares (18%), sociais (17%) e de violência (17%). O uso
nocivo e a dependência de álcool foram predominantes entre os homens.
O Ministério da Saúde vem realizando pesquisas por entrevistas telefônicas,
por meio da implantação do sistema Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Este sistema tem como objetivo monitorar a frequência e a distribuição dos fatores de risco associados às doenças
crônicas não-transmissíveis. Dentre os fatores avaliados por este sistema está o consumo excessivo de álcool, que em 2013, apontou que a frequência do consumo abusivo
de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias foi de 16,4% e, em ambos os sexos, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente entre os indivíduos mais jovens
(18 a 34 anos). A frequência de consumo abusivo de bebidas alcoólicas (ingestão de
quatro ou mais doses, para mulheres, ou cinco ou mais doses, para homens, em uma
mesma ocasião dentro dos últimos 30 dias) variou entre 10,6% em Manaus e 21,9%
124

Multiciência, São Carlos, 13: 123 - 139, 2014

AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR ADULTOS FREQUENTADORES
DE CASA NOTURNA NO MUNICIPIO DE SÃO CARLOS (SP)

em Aracajú (BRASIL, 2014).
O estudo do consumo de bebidas alcoólicas é difícil, uma vez que a comparação da quantidade ingerida varia de acordo com o teor alcoólico de cada tipo de bebida, a estrutura corporal e a quantidade ingerida pelas pessoas, com possibilidade de ser
subestimada, principalmente no que se referem às elevadas doses, devido à restrição
social a esse comportamento. Segundo Rubiatti e Campos (2009), as pessoas costumam omitir determinados comportamentos, apontados como inaceitáveis socialmente,
como o alcoolismo.
A faixa etária que mais consome bebidas alcoólicas é entre 18 a 29 anos, adultos jovens, que mais se envolvem em acidentes de trânsito. O abuso de velocidade e o
uso de bebidas alcoólicas, junto às imprudências são características decisivas para os
índices assombrosos de acidentes nessa população (MIRANDA; SARTI, 2011).
O alcoolismo esteve identificado, por muito tempo, na população masculina,
porém, nunca restrito a esse gênero. No entanto, estudos sobre a dependência de álcool
em mulheres são escassos. Cerca de 14,5% desse grupo apresentam sequelas e elevado
número de óbitos decorrentes do consumo abusivo de álcool. Muitas vezes incentivado pela sociedade, causando impacto físico e emocional na saúde. O álcool tem ação
diferenciada no corpo da mulher e há necessidade de que os profissionais envolvidos
nessa área se atentem para essas ocorrências. A busca e apoio às políticas públicas para
redução do consumo de álcool, prevenção, educação, restrição por idade e maior eficácia no tratamento dos dependentes devem ser realizados (OLIVEIRA et al., 2012).
Quando as mulheres apresentam uso abusivo de bebidas alcoólicas buscam
no tratamento, ajuda para reconstruir a experiência de beber, possibilitando o controle sobre a ingestão, reconstruindo também sua vida pessoal, familiar e profissional
(CAMPOS; REIS, 2010).
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é nocivo para a saúde (MOURA;
MALTA, 2011) e a família ainda convive com o desequilíbrio provocado pelo uso do
álcool ou demais drogas, que muitas vezes está associado a situações socioeconômicas, propiciando conflitos e agressões domésticas (BES et al., 2013).
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Prejuízos físico, psicológico e funcional interpessoal do sujeito e ausência de habilidades sociais na esfera familiar, laboral e convívio comunitário ocorrem provenientes
do alcoolismo (SILVA JÚNIOR et al., 2011). Ações públicas voltadas ao controle do
alcoolismo e da ingestão abusiva de bebidas alcoólicas devem ser implementadas como
nas situações especiais em que apresentam violência (OLIVEIRA et al., 2012).
Alguns eventos nacionais, embora tímidos, fazem um alerta quanto à necessidade de não dirigir após ingestão de bebida alcoólica. Entretanto, não alerta quanto aos
limites de idade para a venda das bebidas, ou ainda, sobre quantidades nocivas à saúde
(MOURA; MALTA, 2011).
A ingestão de 5 doses ou mais para os homens e 4 doses ou mais para as mulheres, em um único episódio é definido como beber em binge, expressão que indica
o beber de muitas doses em um curto espaço de tempo. O indício do consumo é geralmente observado na quantidade de doses tomadas em um único dia, conhecido como
consumo para o lazer, que pode repercutir em uso prejudicial do álcool com danos para
a saúde como doenças cardiovasculares até o risco de acidentes graves (LARANJEIRA et al., 2007).
Para identificar o consumo de risco e prevenir a dependência ao álcool e seus
prejuízos, o questionário Alcohol Use Disorders Identifi cation Test (AUDIT), um instrumento auto-aplicável ou por meio de entrevista, preenchido em 2 a 4 minutos, tem
sido recomendado, auxiliando em estudos clínicos (BABOR et al., 2001; CROTON,
2007 apud RUBIATTI; CAMPOS, 2009).
Ambientes, como bares e casas noturnas, se destacam pelos vários tipos de
consumo de álcool, tanto o social como o mais intenso, associado à diversão, relaxamento e as relações consolidadas nesses locais (GIMENES, 2005).
Diante do exposto, torna-se relevante mensurar a prevalência do consumo excessivo entre as pessoas, para chamar a atenção de autoridades locais para a prevenção
dos problemas relacionados com esse comportamento. O objetivo do presente trabalho
foi avaliar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas por adultos que frequentam uma
casa noturna no município de São Carlos (SP).
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Métodos
Para a presente pesquisa aceitaram participar 50 indivíduos. Os critérios de
inclusão adotados foram ter 18 anos ou mais, independente do sexo e frequentar uma
casa noturna localizada na cidade de São Carlos (SP) no momento da coleta de dados.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP (Protocolo nº. 29174514.9.0000.5380) e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da entrevista.
O método utilizado para avaliar o padrão de consumo de álcool foi o questionário Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, cuja versão validada em português no Brasil foi desenvolvida
por Mendéz (1999). Esse questionário foi auto-aplicado e é composto por 10 questões
objetivas (BABOR et al., 2001). A pontuação final das questões indicou o risco com o
consumo de álcool (Quadro 1).
Quadro 1. Classificação do risco dos indivíduos segundo o consumo de bebidas alcoólicas
(BABOR et al., 2001).

Risco
I
II
III
IV

Pontos
0a7
8 a 15
16 a 19
20 a 40

Classificação
Beber Moderado
Padrão de beber de risco
Padrão de beber de alto risco
Possível dependência de álcool

A avaliação do comportamento de beber em binge ou binge drinking foi determinada com a pergunta aos voluntários sobre a quantidade de doses de bebida alcoólica ingeridas em um único episódio ou uma única noite. A definição de excesso de
consumo foi a ingestão de 5 doses ou mais para os homens e 4 doses ou mais para as
mulheres (LARANJEIRAS et al., 2007).
Os participantes também responderam informações sobre o sexo, idade, tabagismo, peso e altura. O estado nutricional foi determinado por medidas referidas
Multiciência, São Carlos, 13: 123 - 139, 2014

127

Mônica Aparecida da Silva | Angélica de Moraes Manço Rubiatti

pelos participantes, o que permitiu calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), obtido
mediante fórmula: peso/altura².
As medidas de peso e altura referidas podem ser utilizadas com confiança em
substituição às aferições em estudos, uma vez que este método diminui os custos e o
tempo de execução do trabalho, o que foi ressaltado por Chor et al. (1999) e Silveira
et al. (2005).
A classificação segundo o IMC adotada foi a da World Health Organization
(WHO, 1997), conforme Quadro 2 abaixo.
Quadro 2. Classificação do estado nutricional dos indivíduos a partir do IMC.

IMC

Classificação

< 18,5

Baixo Peso

18,5 - 25,0

Eutrofia

25,0 - 30,0

Sobrepeso

30,0 - 35,0

Obesidade Grau I

35,0 - 40,0

Obesidade Grau II

≥ 40,0

Obesidade Grau III
Fonte: WHO, 1997.

Resultados
As características pessoais dos 50 participantes estão apresentadas na Tabela
1, a classificação do estado nutricional na Tabela 2, o padrão de consumo de álcool na
Figura 1 e o consumo de beber em binge na Figura 2.
De acordo com a Tabela 1, a maioria dos entrevistados é do sexo masculino
(62%), na faixa etária entre 31 e 40 anos (26%) e não fumantes (82%).
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Tabela 1: Características pessoais dos participantes da pesquisa.
Características

n

%

Masculino

31

62,0

Feminino

19

38,0

18 aos 30 anos

22

44,0

31 aos 40 anos

13

26,0

41 aos 50 anos

11

22,0

51 aos 60 anos
61 aos 70 anos

3
1

6,0
2,0

Sexo

Faixa etária

Tabagismo
Não

41

82,0

Sim

9

18,0

Total

50

100,0

Os resultados mostraram que 46% dos avaliados estão com sobrepeso e o excesso de peso entre o grupo atingiu 74% (Tabela 2).
Tabela 2: Classificação do estado nutricional dos participantes.
Estado nutricional

n

%

Baixo peso

1

2,0

Eutrofia

12

24,0

Sobrepeso

23

46,0

Obesidade grau I

10

20,0

Obesidade grau II

3

6,0

Obesidade grau III

1

2,0

Total

50

100,0
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De acordo com a Figura 1, 60% dos entrevistados apresentam padrão de beber
de risco e 30% são abstêmios ou bebem moderadamente.

Figura 1: Padrão de consumo de álcool pelos participantes.

Os resultados expressos na Figura 2 apontaram que 80% dos participantes
apresentam comportamento de beber em binge.
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Figura 2: Comportamento dos participantes de beber em binge.

Discussão
O padrão de consumo de bebidas alcoólicas não é universal e o conhecimento
das características da população em relação ao consumo de álcool auxiliará na prevenção e tratamento do alcoolismo (MOURA; MALTA, 2011).
O consumo de bebida alcoólica vem crescendo ao longo dos anos, causando
dependência e problemas psicossociais (LARANJEIRA et al., 2007) e acontece com
maior frequência em casas noturnas e bares. Uma das justificativas para essa prática
se relaciona à timidez de algumas pessoas, que recorrem à bebida para “se soltar” (GIMENES, 2005).
Conforme os resultados da Tabela 1, a população estudada é mais prevalente
em jovens, do sexo masculino e não fumantes.
Mesmo com o aumento do consumo de bebidas alcoólicas entre as mulheres,
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as consequências do consumo excessivo de álcool ainda prevalecem no sexo masculino (MARTINS; COELHO; FERREIRA, 2010).
O maior consumo, entre as diversas bebidas, é a cerveja como preferência nacional, sendo consumida por ambos os sexos, várias idades, classes sociais e regiões.
Em segundo lugar estão os destilados, consumidos mais pelo sexo masculino, já as
mulheres preferem o vinho. As pessoas que tendem a consumir maiores quantidades de
álcool buscam bebidas com teor alcoólico mais elevado (LARANJEIRA et al., 2007).
Entre os jovens, a motivação do consumo se dá na alegria, fácil sociabilidade
e sensação de liberdade. O consumo de álcool em bares é maior, pois o consumidor se
sente a vontade nesses locais, sendo servido em uma mesa com amigos, em um ambiente agradável, podendo perder o controle da quantidade ingerida (COSTA; CASTILLO, 2010).
Kerr-Corrêa et al. (2008), ao comparar o padrão de consumo de álcool segundo o sexo em 740 indivíduos da cidade de Botucatu, São Paulo e 525 indivíduos da
cidade de Rubião Júnior, São Paulo, maiores de 17 anos, verificaram que o consumo
de bebida alcoólica esteve associado ao tabagismo, sendo mais frequente em homens
e mulheres tabagistas.
Altas taxas de sobrepeso e obesidade foram identificadas no grupo estudado,
sendo 46% e 28%, respectivamente (Tabela 2).
O excesso de peso e o aumento da gordura corporal podem ser favorecidos
pelo consumo extra das calorias do álcool entre consumidores moderados (CUNHA
et al., 2007). Fatores de risco para o sobrepeso e a obesidade podem ser associados às
mudanças sociais, culturais, ambientais e comportamentais, principalmente relacionados às modificações no padrão alimentar e no estilo de vida da população. A redução
da atividade física, tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas também
apresentam uma grande influencia no estado nutricional de cada individuo (OLIVEIRA et al., 2009).
A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2008-2009 revelou que o peso
dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos, independente da região e renda.
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Os dados apontaram que entre as mulheres adultas o excesso de peso atingiu 48,0% e
entre os homens 50,1%, sendo que 16,9% e 12,4%, respectivamente, dessas pessoas
são obesas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA, 2010).
De acordo com a Figura 1, o padrão de consumo de álcool indicou que 30%
apresentaram ingestão moderada, 60% comportamento de beber de risco, 6% de alto
risco e 4% de possível dependência de álcool. A prevalência de beber em binge foi de
80%, segundo a Figura 2.
Como instrumento de sociabilização, o consumo de bebidas alcoólicas vem
crescendo gradualmente entre a população de todo o mundo. Para identificação das
pessoas que abusam no consumo de álcool, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
preparou duas versões do The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT),
questionário que pode ser auto aplicado ou por meio de entrevista (MORETTI-PIRES;
CORRADI-WEBSTER, 2011).
Para Santos et al. (2012), o AUDIT é uma medida de triagem de pessoas que
apresentam consumo de álcool de risco, podendo ser utilizado em diversos campos,
como no sistema de saúde e em programas clínicos de tratamento.
Estudo realizado por Rubiatti e Campos (2009), com 1.710 indivíduos adultos
da Cidade de Araraquara (SP), por meio de ligações telefônicas, avaliaram o padrão de
consumo de álcool dos participantes utilizando o questionário AUDIT. Os resultados
revelaram que 81,58% foram classificados como consumidores moderados de bebida
alcoólica, 14,50% apresentaram comportamento de beber de risco, 1,58% como consumidores de alto risco e 2,34% com possível dependência de álcool.
Reisdorfer (2010), ao aplicar o AUDIT em 1.720 adultos entre 20 e 59 anos da
cidade de Florianópolis (SC), verificou que o uso problemático de álcool na população
foi de 18,4%, caracterizado pelos participantes que apresentaram padrão de consumo
de álcool de risco, alto risco e possível dependência. A prevalência de beber em binge
foi de 32,3%.
Com o avanço da idade, o consumo em grande quantidade de bebida alcoólica
pode diminuir. Jovens entre 18 e 24 anos apresentam consumo em binge que chega a
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40% e na faixa etária entre 45 e 59 anos, a prevalência é de 20% (LARANJEIRA et
al., 2007).
O beber em binge é baseado no índice de ingestão de bebidas alcoólicas com
base nos hábitos, tipos de bebida, quantidades e frequência, sendo mais comum no
sexo masculino (FEIJÃO et al., 2012). Esse comportamento é caracterizado pelo aumento do risco cardiovascular, agressividade e de mortalidade dos consumidores e
também de seus acompanhantes (ARANTES, 2012).
O consumo de bebida alcoólica em bares torna-se mais abusivo entre 21 e 24
anos, totalizando 51,4%. Esses jovens apresentam um consumo de aproximadamente
dezessete doses em um único encontro, expondo assim riscos como manobras ariscadas, violência e velocidade excessiva (ARNAUTS; OLIVEIRA, 2012).

Conclusão
Conclui-se que os entrevistados eram a maioria do sexo masculino, na faixa
etária entre 31 e 40 anos e não fumantes. O excesso de peso apresentou alta prevalência na população estudada, chegando a 74%.
Quanto ao padrão de consumo de álcool, o beber moderado foi observado em
apenas 30% dos participantes e o restante apresentaram consumo de risco, o que indica
a necessidade de medidas de prevenção e controle, uma vez que o beber em excesso
aumenta a possibilidade de complicações associadas ao álcool.
O consumo em binge foi relatado por 80% dos freqüentadores da casa noturna
onde foi realizada a pesquisa, o que causa grande preocupação, pois esse comportamento tem sido associado ao maior risco de acidentes de carro, brigas, problemas
familiares, além de prejuízos à saúde.
Segundo Moretti-Pires e Corradi-Webster (2011) maiores esclarecimentos sobre a prevalência da ingestão em alta quantidade tornam-se necessários para tentar
prevenir os problemas causados pelo abuso de álcool. É importante ressaltar que a
bebida alcoólica a cada dia entra na vida do individuo precocemente, necessitando de
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uma orientação mais detalhada sobre o assunto e conscientizar a população sobre os
riscos que estão envolvidos com essa forma de consumo.

Evaluate the pattern of drinking of adults in nightclub in Sao Carlos (SP)

ABSTRACT: The consumption of alcohol in general by population is related to meetings with friends, parties and meetings, where the excessive consumption of alcohol
can cause irrational behavior and often dangerous as driving drunk, fight and violence.
Alcoholism is a serious problem that affects companies in all, creating financial problems, family, work and the environment in which you live, reducing its life expectancy,
due to physical and mental diseases. The objective of this study was to evaluate the
pattern of drinking of adults in the municipality of Sao Carlos (SP). For identification
of disorders due to alcohol, the volunteers answered the Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT questionnaire, developed by the World Health Organization.
Besides the completion of data on sex, age, smoking, weight and height. The profile of
the participants were males, aged between 21 and 30 years old, non-smoker and classified as overweight according to nutritional status. As the pattern of alcohol consumption, 30% of the participants showed moderate consumption of alcohol (30%), risk of
consumption of 60%, consumption of high-risk of 6% and possible dependence on
alcohol in 4%. The behavior of binge drinking was of 80%. So 70% of the population
had a risk of alcohol consumption, which requires of prevention and control measures.

KEYWORDS: Alcoholism; Disorders related to use of alcohol; Adults.
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RESUMO: Uma obra, para ser considerada sustentável, deve seguir certos critérios
em suas diferentes fases, desde a extração da matéria-prima, a energia envolvida no
processo de construção e no seu uso, o transporte dos materiais, até os resíduos e os
subprodutos descartados. Ou seja, apresentar um ciclo de vida que seja realmente cíclico e não linear. Assim, a escolha dos materiais da construção representa um passo
decisivo e de responsabilidade ambiental. O bambu destaca-se como um material de
grande potencial por possuir diversas qualidades, entre elas: boas características de
tração, compressão, e flexão; sua plantação, além de prevenir a erosão do solo, retém
água subterrânea e, quando a planta é retirada, outra nasce em seu lugar. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento das experiências do uso do
bambu como material construtivo no Estado de São Paulo, verificando as possibilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais que investem neste material como
uma opção viável de ganhos econômicos, sociais e ambientais. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas referentes ao tema, visita à obra construída com bambu
em Bauru e entrevistas com projetistas e pesquisadores desta área de conhecimento.
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Introdução
Com o crescente processo de modernização, os recursos naturais estão sendo
cada vez mais explorados e esgotados. A tecnologia que alcançamos pode ser uma
aliada, mas, também pode ser uma grande ameaça, pois sua má utilização pode “desencadear um processo de mudança climática que, se não for contido a tempo, trará
ameaças à própria humanidade” (SACHS apud AMORIM, 2007). Frente a esses problemas, utilizar os recursos com sabedoria torna-se fundamental.
A indústria da construção civil possui um papel significativo na economia,
porém é um dos setores de maior impacto ambiental. Este setor é responsável pelo
consumo de 40% de todos os materiais produzidos no mundo; 40% do total de energia
gerada; 17% da água potável disponível e 25% de toda a madeira produzida, além de
ser responsável por 40% de todo o lixo produzido pela humanidade (SANTOS, BATTISTELLE e VARUM, 2013). É importante que algumas medidas sejam tomadas para
melhor atender as necessidades da sociedade sem danificar o ambiente.
Em se tratando dos materiais utilizados por esta indústria, em entrevista para
a revista Arquitetura e Construção, o engenheiro Vanderley John, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, discorre sobre a importância de observar não só
a origem como também a aplicação, a manutenção e a vida útil dos materiais para
classificá-los como verde (COPSTEIN, 2013, p.33). A chamada Análise do Ciclo de
Vida (ACV) é uma ferramenta de excelência para realizar o estudo desses aspectos, ou
seja, as repercussões ambientais de um produto, desde sua origem, até o seu descarte.
“As fronteiras de análise devem considerar as etapas de extração de matérias-primas, transporte, fabricação, uso e descarte (o ciclo de vida). Esse procedimento
permite uma avaliação científica da situação” (SOARES, SOUZA e PEREIRA, 2006,
p.98).
Além disso, a análise compara os impactos causados por sistemas diferentes,
mas com funções similares, o que permite a busca de alternativas para que as necessidades sejam atendidas, mas de maneira menos agressiva ao ambiente.
Segundo Araújo (s/d), “quanto mais sustentável uma obra, mais responsável
Multiciência, São Carlos, 13: 140 - 157, 2014

141

Pamela Balassone | Rosana Rita Folz

ela será por tudo o que consome, gera, processa e descarta”. Segundo este autor, dentre
as diretrizes gerais de uma obra sustentável, estão os seguintes passos: uso racional de
materiais e uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis. Além destes passos, deve-se levar em consideração a unicidade de cada obra considerada sustentável,
uma vez que esta deve obedecer ao princípio de que “cada organismo tem sua própria
necessidade de interação com o meio” (ARAÚJO, s/d.).
Nesta busca por materiais de menor impacto ambiental, o bambu está sendo redescoberto como alternativa de material mais sustentável. A planta vem sendo
utilizada há milênios, com destaque para a cultura Oriental - China, Japão e Índia.
Utilizado para diversos fins, desde culinária e artesanato, até a construção civil. Neste
setor pode-se utilizar o material de diversas formas, como: estrutura, decoração, revestimento e até para reforçar matrizes cimentícias, onde suas fibras são utilizadas como
alternativa ao uso de cimento-amianto, prejudicial devido às toxinas, segundo estudo
realizado por Ghavami, Barbosa e Anjos (2003).
Entre suas diversas vantagens comprovadas, está o rápido crescimento (em
cerca de três anos, a planta está pronta para o corte), a leveza e a flexibilidade, além de
não precisar ser replantada. Apesar de a gramínea parecer frágil, sua resistência surpreende. Pereira, que mora em uma casa de bambu há anos, afirma que a compressão,
flexão e tração desta gramínea já foram amplamente testadas e aprovadas em laboratório (BERALDO e PEREIRA , 2008).
Segundo Aranha, além de sua resistência, quando tratado adequadamente, o
material apresenta durabilidade superior a 25 anos, equivalente a do eucalipto, por
exemplo, como afirma o arquiteto (ARANHA, 2008 apud QUEIROZ; CAPELLO e
WENZEL, 2007).
Como pode ser cultivado em todos os continentes, com exceção da Europa,
uma vez que o clima é frio demais (em determinadas épocas do ano), trata-se de uma
alternativa bastante promissora como fonte de crescimento econômico para os países
produtores e os emergentes, pois não exige grandes indústrias, nem forte infraestrutura, sendo um possível gerador de muitos empregos.
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Devido ao seu potencial, o bambu já foi utilizado em diversas construções,
como na cúpula do Taj Mahal, como estrutura do avião Demoiselle, de Santos Dumont, e até mesmo carbonizado, nas primeiras bobinas elétricas de Thomas Edson
(BERALDO e PEREIRA, 2008, p.39).
Além de seu uso milenar, também encontramos diversas obras contemporâneas que fazem uso da planta, vista por muitos como uma promessa para este século.
Na Costa Rica, 75% das habitações econômicas foram construídas utilizando
bambu e 98% dos moradores se declaram satisfeitos com suas residências e as consideram de igual ou de melhor qualidade quando comparadas com aquelas construídas
com materiais tradicionais (ADAMSON e LÓPEZ, 2001).
Kengo Kuma, em palestra no Brasil nesse ano, explicou a escolha por materiais naturais - entre eles o bambu. Devido à sua experiência morando em um país que
sofre constantes catástrofes ambientais, como o tsunami de 2011, o arquiteto afirma
que “a única coisa que podemos fazer é respeitar e estudar a natureza” (KUMA, 2013
apud RODRIGUES, 2013). Kuma também revelou que “sempre quis combinar alta
tecnologia e matéria natural”, o que pode ser observado facilmente em suas obras e de
maneira muito bem sucedida, permitindo-nos entender que essa relação pode existir, e
a sociedade só tende a ganhar.

Figura 1: Great Bamboo Wall, obra do arquiteto Kengo Kuma. Fonte: Revista Bamboo,
seção roteiro da Bamboo 24.
Multiciência, São Carlos, 13: 140 - 157, 2014
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Além do arquiteto japonês, encontramos outros que também utilizam o material, entre eles o colombiano Simon Velez, famoso por suas belas e ousadas construções com bambu, como a Catedral da cidade de Pereira, na Colômbia. Uma das
técnicas de Velez consiste em utilizar concreto no interior de gomos estratégicos, ampliando sua resistência.

Neste contexto está inserida esta pesquisa, que teve como objetivo procurar
informações sobre experiências do uso do bambu na construção de edificações no
Estado de São Paulo, com o intuito de conhecer as dificuldades e possibilidades do
uso deste material em projetos contemporâneos. Embora possua comprovadamente
grande potencial de aplicação na construção civil, encontram-se atualmente no Brasil,
pouquíssimos exemplares de edificações com este material. Este estudo pretende apresentar parte desta realidade para os alunos de arquitetura e engenharia, como repertório
a ser explorado no ensino superior, e que, de alguma forma, contribua na construção
de novos conhecimentos necessários na formação de um novo paradigma para edificações mais sustentáveis.

Métodos
A pesquisa compôs-se das seguintes etapas: levantamento bibliográfico; visita técnica à Bauru-SP acompanhada pelo professor Marco Antônio dos Reis Pereira;
entrevistas via correio eletrônico com Leiko Motomura e Antônio Ludovico Beraldo
- pesquisadores e profissionais que possuem experiência em projeto e execução em
144

Multiciência, São Carlos, 13: 140 - 157, 2014

BAMBU NA CONSTRUÇÃO CIVIL:
LEVANTAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DO USO DO BAMBU EM PROJETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

bambu; sistematização de dados organizando as informações por temas.

Discussão: uso do bambu
Há 19 espécies prioritárias de bambu indicadas pelo INBAR (International
Network for Bamboo and Rattan). Segundo as pesquisas realizadas pelo professor
Marco Antônio dos Reis Pereira, 16 delas são mais adequadas para a construção: Bambusa bambos; Bambusa blumeana; Bambusa polymorpha; Bambusa tulda; Bambusa
vulgaris; Dendrocalamus asper; Dendrocalamus giganteus; Dendrocalamus latiflorus; Dendrocalamus strictus; Gigantochloa apus; Gigantochloa Levis; Gigantochloa
pseudoarundinacea; Guadua angustifólia; Melocanna bacífera; Ochlandra spp; e,
Phyllostachys pubescens (BERALDO e PEREIRA, 2008).
De acordo com Toledo Filho e Barbosa, as espécies Bambusa vulgaris; Dendrocalamus giganteus (bambu gigante); Bambusa tuldoides; Bambusa arundinacea
e Guadua angustifolia são as mais adequadas para construção encontradas no Brasil.
Esta última, apesar de ser pouco conhecida no país devido a sua maior ocorrência ser
na região Norte, possui elevado potencial de uso construtivo (FILHO e BARBOSA,
1990 apud PADOVAN, 2010).
Outro fator importante é que a gramínea apresenta um custo de plantio bastante
satisfatório, quando comparado à madeira de eucalipto. Seus benefícios também são
observados no crescimento e rendimento pelo período de produção, conforme tabela.
Tabela 1 – Custo do plantio, crescimento e ciclo de produção do eucalipto e bambu

Material
Eucalipto
Bambu

Custo do plantio por
hectare
US$ 300-400
US$ 200-250

Rendimento

Período de produção

12 a 16 t/ha/ano
Umidade de 6%
20 a 30 t/ha/ano

20 anos
(aprox. 3 cortes)
60 a 120 anos

Fonte: Kamegasawa (2004)
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O professor Khosrow Ghavami também se interessa muito pela gramínea e
afirma ter estudado “14 espécies e três delas, em especial, têm mais de 10 cm de diâmetro e são excelentes para a construção” (s/d). No caso, o guadua (Guadua angustifolia), o bambu-gigante (Dendrocalamus giganteus) e o bambu-mossô (Phyllostachys
pubescens), todos encontrados no Brasil, um país que possui grande variedade de espécies, com destaque para o Estado do Acre.

Resultados: edificações com bambu no estado de São Paulo
Apesar da utilização do bambu na construção civil ainda ser restrita no Brasil
e dentro do Estado de São Paulo, há profissionais bastante envolvidos com a planta e
em seu estudo.
Em 1995, o professor Marco Antônio dos Reis Pereira construiu uma casa de
bambu, utilizando painéis trançados obtidos de lascas retiradas de colmos de B. tuldoides (BERALDO e PEREIRA, 2008). Trata-se de painéis pré-moldados em camada
dupla, que receberam externamente uma camada de reboco e tinta. O trançado fica
aparente apenas na parte interna da residência. Atualmente, o professor ainda mora em
sua casa de bambu, e afirma que a mesma encontra-se em ótimas condições.

Em visita ao seu laboratório no campus da UNESP de Bauru, encontravam-se
diversos móveis e utensílios que foram desenvolvidos ao longo dos anos por alunos e
professores como forma de estudo, para compreender melhor essa gramínea.
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Além destes objetos, há diversas máquinas para corte e tratamento dos colmos,
cuja principal função é protegê-los do caruncho - Dinoderus minutus -, que atraído
pelo amido, mostra-se como um dos principais problemas à durabilidade do bambu.

Pereira é um dos principais responsáveis pelo manejo de diversas espécies que
estão sendo cultivadas em área do campus da UNESP de Bauru. Além da plantação, há
o galpão de secagem dos colmos e um espaço em que são vendidas mudas de espécies
variadas.

Ainda em Bauru, em 1998, foi construído um quiosque utilizando-se colmos
maduros de bambu gigante (D. giganteus) (BERALDO e PEREIRA, 2008), e em
2004, na UNESP da cidade, construiu-se um galpão com 24 m de comprimento e 7 m
de largura com colmos da mesma espécie de bambu.
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Em 1999, a Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp
construiu um escritório de 12 m², adotando um sistema parecido com o de esteiras
(esterilla), utilizado na Colômbia e Equador, que consiste em fixar as esterillas de
bambu em quadros pré-fabricados de madeira e revestir com argamassa. Porém, no
escritório, foi adotada apenas uma camada de bambu rachado (B. tuldoides), sendo
posteriormente, aplicada uma camada de piche, e em seguida, feita a aspersão de areia
para aumentar a aderência com a argamassa (BERALDO e PEREIRA, 2008).

Outra arquiteta envolvida com o material é Leiko Motomura, fundadora e uma
das integrantes do escritório Amima Arquitetura, responsável pelo projeto do Centro
de Cultura Max Feffer, localizado em Pardinho, cidade do interior de São Paulo. Toda
a estrutura da cobertura da obra foi desenvolvida com bambu. O grupo possui a Fazenda dos Bambus, local em que vem desenvolvendo o cultivo de diversas espécies
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da gramínea, e atualmente, há mais de 60 espécies cultivadas. Na fazenda também são
realizados cursos para inserir a população no contexto da construção sustentável.

Além do Centro de Cultura Max Feffer, Motomura também utilizou o bambu
em outras obras, como a Amana-key - sala de aula de verão, localizada em Cotia – SP.
A sala de 150 m² se encontra em meio a um verde exuberante, demonstrando a importância da relação com a natureza. Para reforçar esta ideia, escolheu-se o bambu como
sistema estrutural.
Na viga principal, a espécie utilizada foi a Phyllostachys heterocycla, conhecida como Mossô, com 10 cm de diâmetro. Enquanto no sombreamento (esteira), os
bambus utilizados foram da espécie Phyllostachys sp, também conhecida como Vara
de Pescar, com 2 cm de diâmetro.
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Na Fazenda dos bambus, localizada em Pardinho - SP, encontramos o Centro
de Convivências, o Alojamento Retrofit e a Casa Azul, obras em que Leiko contou
com a colaboração de Roberto Montenegro e onde o bambu também foi utilizado
como sistema estrutural.

Na Residência Tarumã, outra obra da arquiteta, situada no bairro Demétria, em
Bauru – SP, o bambu foi utilizado de diversas formas. Fez-se uso do material partido
e trançado, em substituição à madeira como forma e forro, nos baldrames, paredes e
vigas, substituindo o aço, além de seu carvão ser utilizado sob o contra piso e o baldrame, barrando a umidade.
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Quando questionada a respeito dos principais cuidados no projeto de edificações que utilizam este material, Leiko Motomura (2014) afirma que se deve, primeiramente, “projetar com uma solução estrutural que leve em consideração suas melhores
qualidades de resistência, forma e física”. Além disso, é necessário que se “proteja
contra intempéries como qualquer madeira”, que “tenha soluções de detalhes que
permitam trocas de peças, caso seja necessário” e que seja utilizado “material bem
tratado contra ataques de insetos”.
E para aqueles que desejam construir com bambu, as principais recomendações
da arquiteta são “estudar a fundo suas características físico- mecânicas, aprender com
os erros de outros projetos, acompanhar os novos materiais que estão surgindo a partir da forma redonda inicial”.
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O professor Antônio Ludovico Beraldo, em entrevista realizada por meio de
correio eletrônico, esclareceu algumas dúvidas sobre o panorama da construção com
bambu no Brasil, mais particularmente no Estado de São Paulo. A ausência de normatização e de fornecedores foram alguns dos problemas que haviam sido levantados por
Beraldo e Pereira no livro Bambu de Corpo e Alma (2008). Segundo Beraldo, “ainda
faltam fornecedores confiáveis e que possam suprir o mercado com quantidades significativas de colmos devidamente imunizados”. Quanto à normatização, o professor
citou a ISO 22156:2004, que está sendo traduzida e devidamente adaptada pelos professores: Normando Perazzo Barbosa, da UFPB, Khosrow Ghavami, da PUC – Rio e
Luiz Estáquio Moreira, da UFMG.
O desconhecimento em relação às características e propriedades do bambu é
um grande obstáculo para a disseminação do material na construção. Segundo Beraldo-, um dos principais entraves aos ensaios e estudos realizados com o material, é a
ausência de normas, o que leva o profissional a basear-se em normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para madeira (BERALDO, 1987 apud BERALDO e PEREIRA, 2008).
Como afirmam Beraldo e Pereira (2008), estes materiais possuem características geométricas distintas, portanto não é sempre possível aplicar os procedimentos
prescritos pela norma NBR 7190/97 da madeira nos ensaios com o bambu. Isso acaba
“dificultando a comparação de resultados e tornando difícil extrapolar os dados e a
sua utilização para diferentes localidades e espécies” (OBERMANN e LAUDE, 2008
apud PADOVAN, 2010), o que torna necessária a criação de normas específicas para a
planta. “Com base em resultados obtidos com pesquisas sobre bambu durante as duas
últimas décadas, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, foi possível criar as
primeiras normas para sua utilização” (PADOVAN, 2010).
O INBAR (international Network for Bamboo and Rattan) utilizou os resultados dessas pesquisas, propondo normas para os ensaios, mas, segundo Pereira e Beraldo (2008), ainda existe “”um longo caminho a ser percorrido até que se atinja consenso
entre os pesquisadores””.
Para ensaios com o bambu em sua forma natural (cilíndrica), tem-se reco152
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mendado a utilização das normas ISO N 313 (Bamboo Structural Design), ISO 314
(Physical and Mechanical Properties) e ISO 315 (Testing Material) (GHAVAMI e
MARINHO, 2005 apud BERALDO e PEREIRA, 2008). Segundo Beraldo (2014),
atualmente, os professores: Normando Perazzo Barbosa – UFPB, Khosrow Ghavami
– PUC – Rio e Luiz Estáquio Moreira – UFMG estão elaborando uma versão inicial da
tradução e adaptação da ISO 22156, que trata do uso estrutural do bambu.
Outro problema enfrentado é a “ausência de fornecedores de colmos e de mudas em quantidades compatíveis às necessidades do mercado” (BERALDO e PEREIRA, 2008). A empresa Itapagé, localizada no município de Coelho Neto (MA) destaca-se pelo “fornecimento de matéria-prima para a produção de celulose, utilizada na
fabricação de papel kraft, destinado a embalagens diversas e também como sacaria
para cimento” (BERALDO e PEREIRA, 2008).
Em entrevista, a arquiteta Leiko Motomura (2014) afirma que alguns de seus
projetos que utilizaram Bambu Mossô, contaram com material trazido de São Paulo,
mas para o projeto que utilizou Guadua chacoensis, foi necessário trazer o material do
Paraguai.
Quanto às dificuldades encontradas para se construir com bambu no Brasil, a
arquiteta declara: “todos os projetos executados que fiz até agora, estavam em áreas
rurais, não precisando de aprovação legal”.
Em relação à existência de profissionais qualificados, Leiko afirma que não
encontrou limitação ou dificuldade para construir. “Na parte de execução, tendo uma
equipe de bons carpinteiros, as técnicas podem ser facilmente absorvidas. Nunca trabalhei com “especialistas em bambu”. No entanto, não é ela quem realiza os cálculos,
pois estes “são bem especiais e precisam ser feitos por um calculista que tenha conhecimento dos dados de sua resistência e particularidades físicas”.
Com as afirmações da arquiteta, pode-se concluir que a existência de mão de
obra especializada na parte de execução do projeto ainda é um ponto a ser melhorado,
uma vez que a profissional precisou contar com o apoio de carpinteiros.
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Conclusão
A utilização do bambu como material construtivo está alcançando um lugar
considerável, principalmente como alternativa à madeira, mas ainda há alguns pontos
que devem ser melhorados, para que sua disseminação seja mais efetiva. O Brasil,
apesar de seu grande potencial de cultivo, ainda possui uma participação tímida quanto
ao uso da gramínea na construção civil, problema encontrado também no Estado de
São Paulo.
Alguns fatores limitantes, levantados pelos profissionais pesquisados, são: a
dificuldade em abastecer o mercado com colmos tratados e de qualidade, uma vez que
prevalece o cultivo do bambu por parte de pequenos agricultores; a ausência de normas - ponto que está sendo melhorado com a ajuda dos professores Normando Perazzo
Barbosa – UFPB, Khosrow Ghavami – PUC – Rio e Luiz Estáquio Moreira – UFMG,
com a tradução e adaptação da ISO 22156; a baixa carga horária das disciplinas de
materiais não convencionais nos cursos de engenharia e de arquitetura; e a falta de
conscientização ambiental.
Apesar destes entraves, o país conta com profissionais bastantes otimistas
quanto ao uso da gramínea na construção, como Leiko Motomura, Marco Antônio
dos Reis Pereira, Antônio Ludovico Beraldo, Johan van Lengen, Khosrow Ghavami,
Normando Perazzo Barbosa, Luiz Estáquio Moreira, e muitos outros “’bambuzeiros”’.

Bamboo in Civil Construction: Evaluation of Bamboo Usings in Projects on the State
of São Paulo

ABSTRACT: A building to be considered sustainable must follow certain criteria in
its different stages, from the extraction of raw materials, the energy involved in the
construction process and its use in the transportation of materials to the waste and byproducts discarded. That means presenting a life cycle that is really cyclical, not linear.
Thus, the choice of construction materials is a critical step and environmental res-
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ponsibility. Bamboo stands out as a material of great potential for possessing various
qualities, among them: good features tensile, compression, and bending; its plantation
prevents soil erosion and retains groundwater and, when the plant is removed, another
rises in its place. In this context, this paper aims to survey the experiences of the use of
bamboo as a building material in the state of São Paulo, checking the possibilities and
difficulties encountered by professionals who invest in this material as a viable option
for economic, social and environmental gains. To this end, literature searches were
conducted on the topic, visit the work built with bamboo in Bauru and interviews with
designers and researchers in this area of knowledge.


KEYWORDS: bamboo; more sustainable construction; environmental responsibility.
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HAGAR: MOBILIZANDO ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO
E REFLEXÕES NAS AULAS DE LÍNGUA/LINGUAGEM
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RESUMO: Elabora-se este trabalho com o propósito de uma reflexão acerca do ensino
de Língua Portuguesa no Fundamental II, a partir da exploração do gênero textual tiras
humorísticas, neste caso, as do personagem Hagar, especificamente, ressaltando sua
importância na compreensão dos mecanismos linguísticos e na construção de sentido
dos enunciados, contribuindo para a formação de um leitor ativo nas diversas atividades de comunicação na vida social. Dessa forma, atribui-se uma função importante ao
gênero tiras, não o limitando apenas ao papel de “divertir”, mas sim atuando diretamente na formação cognitiva dos alunos. Por meio da utilização correta desse material,
os mais variados aspectos da Língua Portuguesa podem ser abordados, permitindo
uma aprendizagem mais dinâmica e contextualizada. Para isso, algumas tiras dos quatro livros da coleção L&PM Pocket: O Melhor de Hagar, o Horrível, de Dik Browne,
foram analisadas como exemplo significativo de oportunidade para que o aluno, em
sala de aula, seja instado a refletir sobre o uso linguístico, a língua e a linguagem.
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Introdução
Uma das novas perspectivas do ensino de Língua Portuguesa é que ele seja
cada vez mais contextualizado e construído a partir de situações-problema do dia a
dia, propondo condições reais do uso da língua nas atividades humanas, e não que ele
seja mecanizado e limitado aos itens gramaticais e normativos da língua, estudados,
apenas, com a intenção de serem lembrados da sua existência em nossa língua.
De acordo com Neves (2010, p.172), nossos currículos, bem como nossa escola refletem uma insensibilidade notável quanto à sua missão como órgão essencial de
direcionamento da visão da língua e linguagem na comunidade. Na escola, quando os
alunos são postos a falar da língua portuguesa, eles teriam de ser levados a desprender-se de um tradicional discurso sobre a língua que a retira completamente do uso, para
assim, poder mover-se sustentavelmente no mundo da linguagem. Para a autora, as aulas de Língua Portuguesa têm de satisfazer aquelas necessidades do educando que, em
geral, as aulas de outras disciplinas satisfazem, necessidades como: a de agir refletidamente; a de enfrentar desafios e discutir questões; a de aperceber-se da funcionalidade
das escolhas; a de subtrair-se a atividades mecânicas; a de subtrair-se a bloqueios de
uso; e, afinal no caso específico de estudos de linguagem, a de manter contato consentido com os grandes criadores da palavra.
Nessa perspectiva, os gêneros textuais vêm sendo utilizados diretamente com
esse intuito inovador no processo de ensino/aprendizagem. O Português não é aprendido por meio de frases soltas, mas sim em textos variados, inseridos em situações concretas, que proponham não só a reflexão sobre a norma culta da língua, mas também o
uso dos mecanismos linguísticos na vida real.
Propõe-se, então, como objetivo neste trabalho, uma reflexão linguística e cognitiva acerca da função dos gêneros textuais, especificamente as tiras humorísticas do
Hagar, o Horrível, no desenvolvimento das habilidades de fala e escrita, nos alunos do
Ensino Fundamental II, a fim de provocar reflexões e mobilizar estratégias que permitam a construção de sentido em relação aos discursos que os rodeiam em sua vida,
dentro ou fora da sala de aula.
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Esse tipo de gênero, quando trabalhado de maneira correta e com profundidade, propõe modernidade de proposta de ensino, pois explora as tiras além da função
que geralmente lhes são atribuídas, o humor, partindo para um estudo além do que
vem sendo feito normalmente, que é apenas o reconhecimento dos itens gramaticais e
lexicais dentro das tiras.
O que se espera com a utilização desse material, rico em conteúdo linguístico e
comunicativo, em sala de aula, é uma análise e reflexão sobre o funcionamento da linguagem como um todo, abordando os aspectos verbais e não verbais da comunicação,
contribuindo para a formação de um leitor competente em qualquer nível de produção
discursiva em que se encontrar, desde a norma culta até a linguagem coloquial ou variantes linguísticas.
O gênero tiras humorísticas funciona como um suporte de interação e transmissão no ensino da Língua Portuguesa, pois fornece aos estudantes situações diversas
do dia a dia das famílias (trabalho, escola, conversas sérias, reflexões pessoais entre
outras) que eles podem se identificar, tornando-se assim, um material com estreita
relação de aproximação entre texto e leitor, permitindo que sejam desenvolvidas as
habilidades de leitura e compreensão dos enunciados, por meio de itens gramaticais, a
fim da produção de sentido esperada e do humor contido em cada tira.
Assim, pretende-se, por meio das análises das tiras propostas neste trabalho,
relacionar as regras gramaticais ao uso pleno da língua, seja escrita ou falada, suscitando nos educandos a vontade e a consciência de que é preciso entender a língua portuguesa e a linguagem, verbal ou não verbal, que nos cerca em todas as atividades que
fazemos em nossa vida. Além disso, criar as condições para que o aluno torne-se um
leitor ativo, no sentido de que ele seja capaz de analisar o material linguístico, inferir
sobre determinados elementos no texto, concordar ou não com o que lhe é apresentado, enfim, que o aluno realmente “converse” com o texto para obter um resultado final
com a construção do sentido esperado.
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Metodologia
Metodologicamente, foram selecionadas algumas tiras dos quatro livros da coleção L&PM Pocket: O Melhor de Hagar, o Horrível, de Dik Browne, como exemplo
significativo de oportunidade para que o aluno, em sala de aula, seja instado a refletir
sobre o uso linguístico, a língua e a linguagem. Para fundamentar o estudo, recorreu-se
ao referencial teórico de autores como Bakhtin, Neves, Marcuschi.
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se
e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais
complexa. (BAKHTIN, 1992, p. 277)

Segundo Bakhtin (1992), a utilização da língua está diretamente ligada, por meio
de diversos enunciados orais e escritos, a todas as esferas das atividades humanas. Esses
enunciados, por sua vez, caracterizam as esferas tanto em suas condições específicas
quanto em suas finalidades, pelo seu conteúdo e por sua formação composicional. No
todo do enunciado, fundem-se conteúdo temático, estilo e construção composicional,
marcando a especificidade da esfera comunicativa, que por sua vez, traz tipos de enunciados estáveis, o que foi denominado pelo autor de gêneros discursivos.
Assim, aprender a falar é aprender a estruturar enunciados, pois falamos por
enunciados e não por orações isoladas. Os gêneros discursivos organizam a nossa fala da
mesma maneira que organizam as formas gramaticais (sintáticas). Para Bakhtin (1992,
p. 302), é por meio das formas dos gêneros que aprendemos a moldar nossa fala, e logo
ao ouvir a fala da outra pessoa, já sabemos identificar o gênero, o volume e a estrutura
composicional, ou seja, “desde o início somos sensíveis ao todo discursivo.”
[...] é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim
como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso
porque toda manisfestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. (MARCUSCHI, 2008, p.154)
Multiciência, São Carlos, 13: 158 - 174, 2014
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Com isso, o estudo dos gêneros textuais é uma área interdisciplinar fértil, atentando especialmente para o funcionamento da língua em conjunto com as atividades
culturais e sociais, podendo-se afirmar que os gêneros discursivos são entidades comunicativas em que predominam a função, o propósito, a ação e o conteúdo.
Quanto ao estudo dos gêneros, a maior tendência, atualmente, é explicar como
eles são constituídos e como circulam socialmente, e não se preocupar em fazer tipologias, uma vez que eles são dinâmicos, variáveis e sócio-históricos, o que torna mais
difícil colocá-los em uma lista fechada.
A vivência cultural da humanidade esteve sempre ligada à linguagem, e esses
textos situam-se dentro de gêneros nessas vivências, ou seja, a partir desse contexto
tem-se a língua como atividade sociointerativa, para que por meio dela os indivíduos
ajam e produzam sentidos em seus discursos. Os gêneros textuais estão inseridos na
sociedade e em seus costumes, refletindo situações comunicativas nos mais diversos
gêneros podendo variar de cultura para cultura. Dessa maneira, os domínios discursivos geram formas de ação, reflexão e avaliação social, que despertam distintas práticas
sociais, o que nos permite distinguir que nosso comportamento dentro de um circo não
pode ser o mesmo que numa igreja. Consequentemente, os domínios discursivos operam como enquadres globais de superordenação comunicativa, subordinando práticas
sociodiscursivas orais e escritas que resultam nos gêneros.
As pesquisas linguísticas de orientação bakhtiniana têm demonstrado que a
atuação dos professores de Língua Portuguesa, quando feita, pela perspectiva de gêneros, não só amplia, diversifica e enriquece a capacidade dos alunos de produzir textos
orais e escritos, mas aprimora a capacidade de recepção, isto é de leitura, audição,
compreensão e interpretação dos textos.
Desse modo, a necessidade do trabalho docente voltado à leitura e produção
de textos se realizam dentro de uma concepção discursiva sociointeracionista é fundamental, já que, atualmente, não se têm alunos passivos ou meramente receptores de
conteúdos. Assim, fica clara a noção de que os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa – PCNs (2001) visam ao objetivo de construir nos alunos a capaci162

Multiciência, São Carlos, 13: 158 - 174, 2014

HAGAR: MOBILIZANDO ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO E
REFLEXÕES NAS AULAS DE LÍNGUA/LINGUAGEM

dade de leitura e escrita ativas, de modo a situarem-se nos mais diversos contextos de
comunicação e interação com os gêneros textuais, utilizando-se de tais conhecimentos
para uma vivência social atuante, como participantes ativos sobre os mais variados
discursos que os rodeiam. Pois, o aluno está inserido em um contexto linguístico no
qual ele também é protagonista do saber.
Para Neves (2010, p.173), a sala de aula é, em primeiro lugar, um espaço de
reflexão, e as atividades têm que caminhar sempre sobre essa base. A autora traz um
exemplo significativo de criação de oportunidade, que é o trabalho com humor. As
piadas são textos particularmente provocadores de reflexão, instigantes, e por isso
mesmo, de boa escolha para o trabalho com língua e linguagens nas escolas. Qualquer
pessoa sensível interessada na linguagem, depois do riso que a piada provoca ainda
fica a alegria de ver e admirar de que modo o jogo de obtenção de sentido e de efeito
de humor foi explorado.
São os desajustes no acionamento das estruturas línguísticas, ou em seu preenchimento, que fazem rir. Captar esses desajustes é algo natural, é parte de competência
de cada um, especialmente do falante nativo da língua, que sabe justamente com isso,
desfrutar do efeito do humor pretendido.
De acordo com Neves (2010, p.178), em geral, diz-se que as piadas são linguísticas, já que o que elas exploram é exatamente a natureza da linguagem, desde as
construções propriamente ditas, sua organização sintático-semântica, até a situação de
comunicação, o contexto interacional: quem é que fala, para quem, querendo dizer o
quê, conseguindo ou não ter recuperada a sua intenção. Tudo é pragmaticamente válido e pertinente, formando o contexto que condiciona o modo como são produzidos
os enunciados, como são escolhidas as palavras, como é estabelecida a ordem, e até a
força, o tom, a duração, a carga emotiva de cada segmento de fala.
A piada é um genêro altamente ilustrativo de todo esse complexo. Sua análise
poderá levar a uma reflexão produtiva sobre o processo de interação linguística, uma
reflexão altamente desejável na atividade escolar com a linguagem. Com as piadas se
vai com facilidade ao léxico e à gramática, com ela se reflete sobre a linguagem e com
bom humor, ingredientes mais do que bem-vindos na escola.
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[...] a escola tem a obrigação, sim, de manter o cuidado com a adequação
social do produto linguístico de seus alunos, isto é, ela tem de garantir que
seus alunos entendam que têm de adequar registros, e ela tem de garantir
que eles tenham condições de mover-se nos diferentes padrões de tensão ou
de frouxidão, em conformidade com as situações de produção. (NEVES,
2003, p.128).

Para Neves (2003, p.129), a questão do registro está no centro do estudo da
norma linguística, e também é central para a reflexão sobre a linguagem e sobre o uso
linguístico, pois quando “se fala em registro, contempla-se não apenas a ‘fala culta’,
mas também a ‘fala distensa’.” Pois, se a língua é utilizada para a obtenção de sentidos,
só haverá exercício pleno da linguagem no momento em que as escolhas e os arranjos
estiverem adaptados às condições de produção, inclusos os participantes do ato linguístico. Sendo assim, entram em questão todas as situações de interação linguística:
formais e informais; com língua falada e escrita; de relação simétrica e de relação
assimétrica. São todas questões que têm de ser contempladas nas reflexões, porque os
resultados de sentido estão em função dessas condições.

Resultados e discussões das análises das tiras do Hagar
Sabe-se que as técnicas humorísticas fundamentais consistem em permitir
a descoberta de outro sentido, de preferência inesperado, frequentemente
distante daquele que é expresso em primeiro plano e que, até o desfecho da
piada, parece ser o único possível. (POSSENTI, 2010, p.61)

Relacionando essa definição de Possenti (2010) com a conclusão de Neves
(2003) sobre a importância da gramática nas aulas de Língua Portuguesa, ressaltando
que estudar gramática é refletir sobre o uso linguístico, encontra-se a soma ideal dos
fatores básicos para a construção de sentido nos textos humorísticos em sala de aula.
As tiras humorísticas são bons exemplos para explicitar princípios de análise linguís164
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tica, pois relacionam fatores ideológicos e culturais, estando, frequentemente, relacionadas com outros textos ou algum tipo de informação, levando o aluno à reflexão
social e cognitiva da língua.
A proposta deste trabalho é relacionar esses fatores nas análises das tiras de
Hagar, o Horrível, e mobilizar estratégias que permitam aos alunos a construção total
de sentido ao se depararem com tal gênero textual, estando aptos a extrair dos elementos do texto tudo o que for possível.
Diferentemente do que se encontra nos livros didáticos, em que os quadrinhos
e as tiras humorísticas são usados, de modo geral, para que os alunos encontrem substantivos, pronomes, preposições entre outras classes gramaticais, seguem abaixo algumas análises feitas com o intuito de abordar uma nova visão sobre esse gênero textual,
mostrando a possibilidade de um trabalho mais amplo na esfera da comunicação e da
interação, utilizando os itens gramaticais e lexicais da língua portuguesa e refletindo
sobre suas funcionalidades na atividade da comunicação.

Linguagem conotativa e denotativa

Observa-se na tirinha da Figura 1 a incompreensão de Eddie Sortudo em relação à fala de Hagar. Ocorrem, nesse caso, duas possibilidades semânticas para o verbo
sacar: a primeira, denotativa, que, segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss 2010 é um
verbo transitivo direto e bitransitivo, com valor semântico relativo a “tirar bruscamente”, em que o ajudante de Hagar deveria fazer o trabalho que antes estava sendo feito
por ele, retirando a terra do buraco; já a segunda, conotativa, em que Eddie entende
“saca” como “observe, aprecie” a terra daquele buraco. Portanto, o efeito humorístico vem a partir da falta de conhecimento do assistente de Hagar, que não entende
a ordem dada pelo chefe, ficando claro que não houve interação comunicativa entre
eles, expressa explicitamente pela expressão corporal de Hagar no último quadrinho,
apontado sua decepção.
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Figura 1: Tirinha sobre Linguagem conotativa e denotativa

O mesmo exemplo é encontrado na tira da Figura 2. A curiosidade de Helga e a
decepção de Hagar são visíveis por suas expressões faciais. E o efeito de humor se dá,
então, no segundo quadrinho, onde Eddie Sortudo aparece preparado para uma caça
(no sentido denotativo), quando na verdade Hagar utilizou-se do sentido conotativo do
verbo “caçar” com o intuito de “procurar” uma casa.

Figura
2:2:Tirinha
conotativae denotativa.
e denotativa.
FIGURA
Tirinhasobre
sobre Linguagem
Linguagem conotativa

Palavra onomatopaica

Na Figura 3, observa-se que ocorre uma divergência entre a ideia pressuposta
por Hagar e o contexto da situação. Uma figura de linguagem pode ser encontrada
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analisando a tira: a onomatopeia.

Figura 3: Tirinha sobre Palavra onomatopaica

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss 2010, onomatopeia é quando ocorre
a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que
a língua dispõe, de um som natural a ela associado. A partir dessa definição, é necessário, primeiramente, que o leitor reconheça a letra “Z” como uma representação para o
ronco de alguém que está dormindo, para a construção de sentido da tira.
Ao escutar o ronco da mulher, Hagar tem certeza de que pode entrar em casa
sem susto (é pressuposto pelo leitor que ele esteja chegando em casa muito tarde, por
isso ele está preocupado), mas o que ele não sabe é o local exato onde Helga está dormindo. Partindo desses pressupostos é que o leitor construirá sentido ao ler essa tira
humorística.

Paradoxo e verbos no modo imperativo
Na Figura 4, Eddie Sortudo tem uma atitude totalmente contrária do que se
espera. Seus companheiros estão desesperados no confronto e visivelmente em desvantagem, e ele joga contra os companheiros, querendo desistir da competição. Hagar
fica furioso e lhe dá a ordem “Pare de empurrar!”, utilizando-se do modo imperativo
do verbo para tal atitude.
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Figura 4: Tirinha sobre Paradoxo e Verbos no Modo Imperativo

Tratando-se de uma tira humorística, como já foi dito antes nesse trabalho, é
necessário levar em conta todos os componentes desse gênero. Analisando a atitude do
Eddie, facilmente encontra-se um paradoxo, figura de linguagem que expressa intensidade de ideias contrastantes, em relação ao contexto expresso na tira, pois a atitude
dele deveria ser puxar a corda e não empurrar seus parceiros, evidenciando uma ideia
contrária entre os elementos envolvidos.
Conectivo e adjunto adverbial
A análise da tira apresentada na Figura 5 é simples, pois ela se explica por si
própria. Basta que um viking conte uma mentira para seus chifres caírem. Hagar é denunciado pelo seu próprio capacete, mas consegue se explicar no final e consertar sua falha.

Figura 5: Tirinha sobre Conectivo e Adjunto Adverbial
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Vale a pena ressaltar, para o efeito de sentido da tira, o conectivo se e os adjuntos adverbiais temporal nunca e de intensidade mais. No primeiro quadrinho, a
conjunção mostra a questão da condição, esclarecendo ao leitor em que situação os
chifres caem – no caso, se ele contar uma mentira. Já no segundo quadrinho, Hagar
diz que nunca (advérbio de tempo) conta mentiras, mas é desmentido no terceiro, onde
o chifre de seu capacete começa a cair. Mas, o viking se redime no último quadrinho,
dizendo a verdade, utilizando novamente outro advérbio, agora de intensidade (mais),
gerando assim o efeito de humor e construção de sentido, comprovando o que ele disse
no enunciado proferido no primeiro quadrinho.

Figura de aspecto sintático (anáfora) e semântico (metonímia)
Na figura 6, são encontradas duas figuras de linguagem (anáfora e metonímia),
além de uma ambiguidade. Hamlet tem uma dúvida sobre o significado da palavra
intolerante, então pergunta à sua mãe a fim de conseguir uma resposta. Helga, por sua
vez, repete “ele não tolera” nas quatro frases que diz sobre os povos intoleráveis por
Hagar (ingleses, alemães, holandeses, sérvios...) para dar ênfase em sua explicação
(encontra-se, nessa repetição, a figura de linguagem chamada anáfora) até que Hamlet
a interrompe dizendo que o pai “...disse que gosta de escocês...” e dá um sorriso como
quem entendeu a explicação da mãe. Porém, no último quadrinho, a expressão do menino volta a ser de dúvida depois da fala de sua mãe “Sim, especialmente com soda!”

Figura 6: Tirinha sobre Figura de aspecto sintático (anáfora) e semântico (metonímia)
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A partir da dúvida de Hamlet percebe-se que há uma figura de linguagem também em sua fala no segundo quadrinho, pois o escocês referido é uma bebida (o que é
comprovado pela fala de Helga no terceiro quadrinho), apresentando uma metonímia,
que consiste na substituição de um termo por outro com o qual mantém uma estreita
relação de significado.
Já em relação à ambiguidade presente na tira, essa cabe a Hamlet, pois ele
imagina que escocês refere-se às pessoas que nasceram na Escócia, e não que fosse
sobre uma bebida, já que Hagar não utilizou o termo bebida, mas citou apenas o país
de origem da bebida, possivelmente onde ela tem mais tradição e seja a melhor.

Tirinha crítica
Como já foi dito antes, as tiras humorísticas podem servir como meio para
criticar e denunciar fatos que ocorrem na sociedade. Encontra-se na Figura 7, além
do humor esperado, uma crítica social implícita aos pequenos salários recebidos por
grande parte da população. Analisando o primeiro quadrinho e a fala de Hagar, cria-se a expectativa de ver no quadrinho seguinte o lugar, o “pedacinho de terra” de que
Hagar falou. Mas para a surpresa de todos aparece um homem com uma carriola com
um montante de terra dizendo “Onde quer que eu ponha moço?”, frustrando Hamlet e
Eddie Sortudo, tirando a alegria de seu rosto, sem tirar, no entanto, o contentamento
de Hagar ao ver chegando aquilo que sempre quis depois de economizar dinheiro por
20 anos.

Figura 7: Tirinha Crítica
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O discurso de Hagar remete à vontade de muitas pessoas que sonham em ter
seu próprio lugar para morar. E o que se espera após 20 anos de trabalho é que se
consiga comprar algo bem mais valioso que um simples carrinho cheio de terra. A
partir desse contraste apresentado na tira é criado o efeito humorístico e crítico, dando
total sentido à intenção do autor quando a criou. Porém, é importante ressaltar que
as tirinhas são produzidas nos Estados Unidos, sendo traduzidas e adaptadas quando
chegam ao Brasil, sendo assim, a construção do sentido pode ser interpretada de
maneiras diferentes por cada leitor.
Por fim, observa-se que os textos humorísticos em sala de aula formam um
processo de interação entre os alunos e a língua inserida nos matérias didáticos do
Ensino Fundamental II. É plenamente possível desenvolver a estratégia de leitura e o
conhecimento da língua portuguesa por meio do humor, refletindo sobre sua função,
não apenas no intuito de divertir os alunos entre uma unidade e outra do livro didático,
mas também apontando as funções críticas e transformadoras encontradas nesse gênero textual para a formação cognitiva e social dos educandos.

Conclusão
Conclui-se, portanto, que os textos humorísticos são um material estimulante
no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, pois suscita o pensamento
e estratégias de leitura nos alunos, sendo um bom exemplo da relação existente entre o
humor e o ensino/aprendizagem dos mecanismos linguísticos.
O corpus desta pesquisa, as tiras humorísticas do Hagar, o Horrível, são um
material repleto dos mecanismos linguísticos (figuras de linguagem, coloquialismos,
ambiguidades, itens gramaticais entre outros) inerentes à capacidade intelectual do
aluno. Além disso, permitem situações de aprendizado concretas, em que são levados
em consideração vários fatores, tanto os verbais (presentes nas falas dos personagens)
quanto os não verbais (expressões faciais e corporais dos personagens, detalhes no cenário, ações dos personagens) que contribuem para a interação entre o leitor e o texto
e para a construção de sentido.
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Esse gênero textual rege, também, uma proposta de ensino moderna, que se
aproxima da realidade dos alunos e de seus gostos, tornando o processo de ensino/
aprendizagem uma atividade mais dinâmica e atraente, contextualizada em variadas
situações que misturam sempre a comicidade mediante uma situação-problema, com o
auxílio dos mecanismos linguísticos presentes nas ações dos personagens.
A gramática rege a produção de sentido, ou seja, ela é necessária no processo
de comunicação, seja falado ou escrito, permitindo a interação na atividade linguística.
E vale ressaltar que as atividades linguísticas se estendem aos vários níveis da linguagem, desde o mais culto ao mais coloquial, sendo necessário ao aluno adequar-se a tais
níveis a fim de comunicar-se plenamente em qualquer situação.
Mas também é necessário suscitar no aluno a necessidade da obtenção de algumas habilidades no processamento textual, como conhecimentos prévios extratextuais
(conhecimento de mundo), inferências sobre fatos implícitos, censo crítico, que são de
extrema importância para a formação de um leitor ativo.
Portanto, as tiras humorísticas devem ser exploradas de maneira a suscitar nos
alunos o interesse além do lazer, mostrando a necessidade de adquirir conhecimento
linguístico e cognitivo, desenvolvendo a habilidade de leitura ativa, fazendo-o perceber o que está nas entrelinhas do texto e compreender o que diz o discurso por meio
dos enunciados proferidos.

Hagar: Mobilizing Strategies for the Construction of Meaning and Reflections on Language Classes/Language Codes

ABSTRACT: The aim of this work is to reflect on the Portuguese language teaching at
middle school, basede on the exploration of the text genre called comic strips, in this
case, the ones which are starred by the character Hagar, specifically emphasizing its
importance in the comprehension of linguistic mechanisms and in the construction of
the meaning in various areas of speech, contributing to the development of an active
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reader in several communicative activities in the social life. This way, it is possible to
give an important function to the comic strip genre, not only limited to the function of
sporadically amuse students, but also directly helping in their cognitive development.
Through the correct use of this material, several features of the Portuguese language
may be approached, allowing for a more dynamic and contextualized classroom approach. Some comic strips were analyzed as a demonstration of the way this sort of
textual work genre may be done in the classroom, emphasizing the importance of the
knowledge on both, linguistic mechanisms and activities in any social field we are in.

KEYWORDS: Textual Genre; Hagar Comic Strips; Meaning Construction Strategies.
Language Teaching.
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RESUMO: As mudanças ambientais em todo planeta acabam por destacar o ser humano que, hipossuficiente perante os impactos das mais variadas ordens (natural, social,
econômica, etc.) se vê cercado de incertezas e riscos que o atinge individual ou coletivamente. Deste ciclo emerge uma nova categoria de pessoas, os refugiados ambientais, grupamento cuja manutenção em sua origem fica comprometida neste cenário de
mudanças climáticas. Tendo em vista esta nova temática que pode e deve ser analisada
sob os mais variados vieses, nesta oportunidade analisaremos os aspectos jurídicos dos
refugiados ambientais, mais detidamente sob o enfoque do Direito Internacional. Partindo-se de uma análise primeira à luz dos direitos humanos, onde toda a comunidade
internacional e todo Estado precisa proteger os direitos e liberdades individuais, apesar
das diferenças e, num segundo plano, pelas normas legais que envolvem a matéria.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional; Direitos Humanos; Refugiados Ambientais; Legislação.
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Introdução
Refugiados: As Mudanças no Mundo e a Repercussão no Meio Ambiente
Após a 2ª Guerra Mundial a sociedade passou por grandes transformações.
Iniciada na Inglaterra nos séculos XVIII e XIX. A transição da atividade agropastoril
para dedicação industrial e, aliado ao crescimento da população mundial, a necessidade do desenvolvimento econômico acabou por justificar a degradação ambiental. Nas
últimas décadas, o meio ambiente tem sido motivo de grande preocupação dos Estados, das organizações e institutos internacionais, uma vez que os recursos naturais são
finitos e a exploração desmedida pode(rá) produzir drásticos efeitos para as gerações
futuras.
Com o crescimento da degradação irracional do meio ambiente, notadamente
e meio ambiente natural, torna-se urgente a proteção ambiental pelo Poder Público e
por toda a coletividade (AMADO, 2014).
A partir da década de 60, iniciaram os movimentos ambientalistas3, buscando maior identidade do homem com a natureza e, a partir desta nova preocupação
com o meio ambiente, o mundo começou a formular normas jurídicas mais rígidas,
como a Conferência de Estocolmo (1972) e, a partir daí, outras importantes reuniões
cujos objetivos convergiam para a proteção ambiental como a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento-CNUMAD (ECO-92). No Brasil,
apesar da postura retrógrada à época que buscava o desenvolvimento a todo custo,
pregando equivocadamente a ideia de um desenvolvimento econômico a qualquer custo, os avanços legislativos também se fizeram presente. Prova disso foi o revogado
Código Florestal (Lei 4771/65, hoje Lei 12651/12) e a Política Nacional do Meio
Ambiente-PNMS (Lei 6938/81).
Entretanto, tais avanços restam insuficientes diante da desigualdade ambiental
constatada na sociedade atual e mundial, onde muitos possuem mais do que o suficien3 - O primeiro exemplo foi o Clube de Roma, entidade não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 1968, da qual participam cientistas, economistas, homens de negócios, chefes de Estado e ex-chefes de estado, tendo por objetivo a discussão de
temas de interesse mundial de ordem política, social, econômica e cultural. Seria como o G-8 de hoje. Disponível em: <http://
www.clubofrome.org/eng/home/>. Acesso em: 22 fev 2014.
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te para viver, enquanto a maioria continua a sofrer por não ter nem o mais básico para
a uma existência com dignidade.
A legislação, e em especial a ambiental, para sua real efetividade, carece de
políticas públicas eficientes que sejam: regulatórias (legislação protetiva e a responsabilização eficaz dos transgressores), estruturadoras (com a intervenção estatal no
meio ambiente, como a criação de espaços especialmente protegidos) e indutoras
(com o fim de fomentar as atitudes protetivas, como a tributação ambiental, por
exemplo) (AMADO, 2014, p. 02).
O reconhecimento da preocupação com a degradação do meio ambiente em
nível global como questão estratégica é, portanto, um importante fator no processo de redirecionamento das políticas de segurança no plano internacional, as quais
demandam convergências mínimas entre interesses econômicos, políticos e sociais
dos Estados, uma vez que a manutenção da estabilidade e da segurança ambiental
depende, em última análise, da adoção de compromissos econômicos e financeiros
(RAMOS, 2011, p. 40).
Diante do fato de nem todos os países possuírem tal conduta protetiva, milhares de pessoas pelo mundo emigram das regiões que habitam devido a alterações
no ambiente e, sem alternativas, acabam por mudar de território, dentro do próprio país ou mesmo fora dele. A ONU estima que hoje sejam 32,9 milhões pessoas em situação de refúgio pelo mundo pelas mais diversas causas, dentre elas, as
ambientais(ACNUR, 2014) e a ONU calcula que dentro de cinco anos 50 milhões de
pessoas vão ser consideradas refugiadas devido a problemas ambientais nas regiões
onde vivem e provavelmente chegue a 150 milhões até o ano de 2050 (DERANI,
2011).
Antes de voltarmos às atenções para a questão dos refugiados devido às
questões ambientais, importante se faz abordar, ainda que com brevidade, a questão
dos refugiados pelo mundo devido aos fatos da atualidade.
O Brasil sempre teve um papel pioneiro e de liderança na proteção internacional dos refugiados. Foi pioneiro ao ratificar o Estatuto dos Refugiados (1951)
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em 1960 e a integrar o Comitê Executivo do ACNUR4, responsável pela aprovação
dos programas e orçamentos anuais da agência. Seja qual for o motivo do refúgio, ele
dispõe da proteção legal (Lei 9474/97) do governo brasileiro, sendo-lhe permitido obter documentos, trabalhar, estudar e exercer os mesmos direitos que qualquer cidadão
estrangeiro legalizado no Brasil.
Em 2012 o País possuía cerca de 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo,
de mais de 70 nacionalidades diferentes. As mulheres constituem o 30% dessa população e a maioria dos refugiados está concentrada nos grandes centros urbanos do país,
mas, apesar do Brasil ser reconhecido como um país acolhedor, o refugiado encontra
dificuldades para se integrar à sociedade brasileira devido a língua, cultura, dificuldade
em conseguir emprego, acesso à educação superior e aos serviços públicos de saúde e
moradia, por exemplo (ACNUR, 2014).
Atualmente é cediço o aumento do número de refugiados no Brasil pelas mais
diversas motivações: guerra, perseguições, fome, desemprego, etc, como os haitianos,
sírios e outras nacionalidades (MORAES et al., 2013).

O Direito Internacional e a Evolução legislativa brasileira referente aos refugiados
Mesmo com brevidade, resta importante apontar a evolução legislativa no âmbito do Direito Internacional para construir a ideia do refúgio na legislação.
O primeiro dispositivo aprovado foi o Estatuto dos Refugiados em 1951 e em
1967, um Protocolo assinado em Nova Iorque5 fez algumas alterações naquele estatuto, inovando quanto à possibilidade da criação de novas categorias de refugiados.
A construção legal desta nova categoria de pessoas torna-se tão relevante e
4 - ACNUR- Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados conhecido como a Agência da ONU para Refugiados, tem
o mandato de dirigir e coordenar a ação internacional para proteger e ajudar as pessoas deslocadas em todo o mundo e encontrar
soluções duradouras para elas. Iniciou seus trabalhos em 1950, mas já ajudou a dezenas de milhões de pessoas e recebeu dos
Prêmios Nobel da Paz por seu trabalho humanitário. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/>. Acesso em:
17 mai 2014.
5 - Por meio do Decreto 50.215/61, o Brasil promulgou a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) e o Protocolo de New York (1967), foi reconhecido pelo Decreto 70.946/72. A Lei 9.474/1997, define mecanismos para a implementação
do Estatuto de Refugiados.
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em destaque mundial, que até mesmo situações regionais foram abrangidas por novos
dispositivos como a Convenção Relativa aos Aspectos Específicos dos Refugiados
Africanos de 1969 e a Declaração de Cartagena de 1984 (BUENO, 2012, p. 04).
A primeira entendia que refugiados eram todos aqueles que sofressem perturbações de ordem pública e deslocamentos forçados, em territórios pontuais, sem a
necessidade de todo território estar comprometido. A segunda aponta que refugiado
seria todo aquele que sofresse “grave e generalizada violação dos direitos humanos”
(RAIOL, 2010, p. 112). Tais formas inovadoras também trouxeram complicações nos
momentos de atendimento pelo ACNUR que, por não possuir documento comum,
acaba(va) por impedir a aplicação de critério uniformes.
Em 1977 o Brasil sedia o escritório da ACNUR no Rio de Janeiro, mas sua
atuação (apenas reassentamentos6) era limitada, pois: a) o Protocolo de Nova Iorque
(1967) só permitia o reassentamento de refugiados procedentes da Europa e b) a época
histórica brasileira era o da ditadura militar e o governo não admitida a vinda de pessoas que não compactuavam do mesmo entendimento nacional. Entidades que desde
aquela época e que lutavam pelos direitos humanos, uniram-se e “clandestinamente”
auxiliavam os refugiados de muitas formas (permanência em território brasileiro, por
exemplo). A Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Comissão Pontifícia Justiça
e Paze a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo foram algumas delas (JUBILUT, 2007,
p. 172).
Em 1989, o Brasil aderiu a Convenção de Cartagena com a publicação do
Decreto 98.602. A partir da década de 90 houve grande aumento na busca de refúgio.
O que antes apenas era tratado apenas como recebimento e liberação de documentos,
onde o estrangeiro era o único responsável pela sua sobrevivência, o Poder Público
percebeu a necessidade de normatizar e regularizar a situação dos refugiados no país.
Foi editada a Lei 9.474/97, instituindo o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), com a finalidade de analisar as solicitações de refúgio, de definir os direitos e
deveres do refugiado e de prestar assistência aos mesmos, dentre outras atribuições
(BUENO, 2012, p. 07).
6 - O Brasil apenas podia reassentar os refugiados, ou seja, enviá-los para outros países (JUBILUT, 2007).
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Apesar da evolução legislativa, a norma, pura e simples, torna-se ainda insuficiente para contemplar todos os atendimentos futuros em relação a temática dos
refugiados ambientais pelo fato de que a incerteza perante as mudanças climáticas
superam a objetividade numérica. Isso faz com que ações de prevenção, preparação e
resposta diante das intempéries ambientais auxiliariam as eventuais ameaças às presentes e futuras gerações.
Como se não bastasse, todas as normativas publicadas até então não contemplaram os deslocamentos humanos, apesar de associados ao tema do meio ambiente
como direito humano fundamental. Uma das soluções seria a inclusão desta categoria
nas Convenções anuais sobre o Meio Ambiente como forma de proteção em nível
internacional fossem compartilhadas entre os Estados com base no princípio da solidariedade ambiental (RAMOS, 2011, p. 124).
Infelizmente esta não é a tendência dos órgãos internacionais.
O ACNUR reconhece o vácuo legislativo e a urgente proteção dos refugiados
ambientais, mas entende que a reanálise do Estatuto de 1951 “poderia resultar no indesejável enfraquecimento do regime internacional vigente” (UNCHR, 2008), o que não
resolve o atual e crescente problema dos migrantes ambientais.
O discurso de que esta nova categoria poder ser absorvida com êxito pelas atuais normas através dos auxílios humanitários, não condiz com a realidade brasileira,
por exemplo, onde centenas de refugiados (muitos por motivações ambientais) entram
em território pátrio e, por não se subsumirem nas categorias dos regramentos legais,
acabam, muitas vezes, sem assistência.
Este “engessamento” não pode ser mantido. É urgente a necessidade de repensar novos caminhos, conceitos e, sobretudo, soluções multilaterais e novos comportamentos institucionais compatíveis com estes novos desafios mundiais.

Origem e Conceito de Refugiados Ambientais
Importante iniciar a discussão proposta, diferenciando-se a questão do asilo e
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do refúgio. No primeiro caso, o asilo está limitado a questões políticas, de perseguição em si e, no segundo caso, há uma ampliação nas causas (opinião política, raça,
religião, nacionalidade e pertencimento a grupo social), e que haja fundado temor de
perseguição, ou seja, não precisa ter sido implementada, necessariamente. Nos dizeres
de Liliana Jubilut, ambos os institutos acabam por servir para:

[...] livrar seres humanos de perseguições por meio de sua acolhida em
outro Estado no qual poderão gozar de seus direitos mais fundamentais e
manter, deste modo, sua dignidade –, pelo que se tornam complementares
e assemelhados, razão pela qual podem ser considerados espécies de um
mesmo gênero (JUBILUT, 2007, p. 50).

As primeiras aplicações do termo “refugiado” foram originadas com o término
da Segunda Grande Guerra, quando milhares de pessoas foram obrigadas a deixarem
seu país de origem por questões políticas, de raça, religião ou associação a determinado grupo social e, diante do elevado número de vítimas, o direito internacional e
direitos humanos viram-se forçados a protegê-las para que os direitos fundamentais da
pessoa humana fossem preservados.
Preocupados para que as atrocidades (como as havidas) não se repetissem, os
direitos humanos alcançaram a fase de internacionalização, ou seja, com a criação entidade intergovernamental da ONU em 1945, seria possível para assegurar a segurança
e paz internacionais, materializada na Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948. Atualmente contamos com um grande sistema de proteção: o de Direito Internacional dos Direitos Humanos lato sensu que se divide em: a) Direito Internacional dos Direitos Humanos stricto sensu, b) o Direito Internacional Humanitário e o c)
Direito Internacional dos Refugiados (JUBILUT, 2007, p. 56 e 59).
Naquela época histórica, as vítimas de desastres naturais ainda eram em número reduzido, não havendo motivo para preocupação das Organizações Internacionais
com essa classe de pessoas. Com o aumento das degradações ambientais e com mudanças climáticas, sentiu-se necessidade da estipulação de um conceito para se enquaMulticiência, São Carlos, 13: 175 - 190, 2014
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drar essa nova categoria de vítimas dos desastres ocorridos na natureza.
Segundo Antonio Cançado Trindade (1997 apud SILVEIRA, 2012, p. 254), é
importante o correto enquadramento de Refugiado Ambiental distinguindo-se entre
“as vítimas de desastres naturais puros (vulcões, terremotos) e as vítimas de desastres
ambientais causados por erro/omissão humano (mudança climática, incêndio etc)”.
Para o autor, apenas as últimas estariam sob o abrigo da Declaração de Cartagena para
proteção do direito de refugiado.
Podemos teoricamente, distinguir da seguinte forma: a existência de “refugiados ambientais” e “flagelados ambientais”: para os primeiros, seriam todas as pessoas
obrigadas a deixarem temporária ou definitivamente seu habitat natural por intempéries
da natureza. Os segundos, os flagelados ambientais seriam as vítimas momentâneas de
desastres ambientais (enchentes, secas, vendavais) podendo retornarem ao seu lugar
de origem quando o problema fosse resolvido. Seriam os chamados migrantes. (OLIVEIRA, 2010, p. 99).
Cumpre lembrar que os Países menos desenvolvidos são os mais atingidos
com as tragédias naturais, pois não possuem condições para investimento protetivo,
além de tecnologias adequadas para previsões antecipadas dos desastres e a consequente diminuição dos danos a serem causados.
Não obstante tais questões, a vertente ambiental merece algumas considerações iniciais. Existem divergências entre os estudiosos7 sobre o termo usado para denominar essa nova categoria de pessoas, vítimas do efeito dos desastres ambientais,
optando alguns por chamá-los de refugiados climáticos, refugiados ambientais ou
ecorrefugiados.
Adota-se o termo “Refugiados Ambientais” em conformidade com o Environmental Refugees (1985) do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente).

7 - Pesquisadoras como Liliana L. Jubilut e Érika Ramos são exemplos de especialistas na área.
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[...] refugiados ambientais são pessoas que foram obrigadas a abandonar
temporária ou definitivamente a zona tradicional onde vivem, devido ao visível declínio do ambiente (por razões naturais ou humanas) perturbando a
sua existência e/ou a qualidade da mesma de tal maneira que a subsistência
dessas pessoas entra em perigo.Por declínio do ambiente se quer dizer, o
surgir de uma transformação, tanto no campo físico, químico e/ou biológico do ecossistema que, por conseguinte, fará com que esse meio ambiente
temporário ou permanentemente não possa ser utilizado. (tradução feita
por Liser8).

A partir de então, os grandes temas ambientais e este em especial, começam
a ganhar visibilidade pela comunidade internacional, pela opinião pública e pela sociedade civil organizada, que passam a reconhecer o fator humano como intrínseco a
destruição do meio ambiente, ou seja, que a inobservância da proteção ambiental acaba por gerar situações intoleráveis de sofrimento humano em todo o mundo, ou seja,
as mudanças climáticas alçaram novas formas de olhares no sentido da reflexão de
tais impactos das atividades humanas sobre a ocorrência de eventos que eram aceitos
pela sociedade como fatalidade ou desastre natural (avalanches, ciclones, terremotos,
inundações), onde:

Essas “pressões” sobre o ambiente natural e humano os tornam mais vulneráveis aos efeitos de tais eventos, contribuindo para o crescente aumento
do número de “refugiados ambientais”, importante indicador da extensão
e da gravidade do processo de degradação ambiental mundial (RAMOS,
2011, p. 35 e 78).

Apesar de toda discussão que envolve o tema, ainda está pacificado o alcance
e definição do conceito de refugiados ambientais pelo ACNUR (estabelecido em 1950
dentro do sistema da ONU). O ACNUR aceita a ideia de refugiados (em sentido lato),
mas ao que se refere aos ambientais, ainda aguarda um “sistema internacional de proteção que efetivamente alcance essas pessoas e grupos9”.

8 - Liser – Living space for environmental refugees. Disponível em: <http://www.liser.eu/pt>. Acesso em: 17 mai. 2014.
9 - UNHCR e UNU: Climate adaptation continuum, migrationan displacement: Copenhagen and beyond. Disponível em:<www.
cop15.dk/>. Acesso em: 17 mai 2014.
Multiciência, São Carlos, 13: 175 - 190, 2014
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Da complexa definição e a dificuldade do enquadramento legal dos refugiados
ambientais
Apesar da definição legal do termo “refugiado ambiental”, o reconhecimento
ainda carece de amparo legal, posto ser tênue a linha que separam os impactos dos
fatores ambientais de outros como os políticos, econômicos, etc.
Com isso, a ajuda efetiva desta nova categorização torna-se longe do ideal no
sentido de assistência humanitária, esta voltada às vítimas de conflitos armados, o que
não é o caso dos ambientais. Estes muitas vezes acabam se enquadrando como migrantes ambientais (flagelados ambientais - temporários) e com isso, as soluções custam a
surgir e o problema tende a aumentar a cada dia.
A sugestão seria “a criação de um instrumento internacional que tenha como
finalidade proporcionar a esta categoria de pessoas uma proteção internacional, autônoma, material, coletiva e jurídica” nas palavras de Véronique Magnigny10 (apud
DERANI, 2011, p. 15), aplicando-se os princípios da solidariedade internacional e
efetividade, por exemplo.
Assim, a ideia da construção de um instrumento legal próprio para os refugiados ambientais visa o tratamento célere e com o intuito de preservação da dignidade
humana.
A Responsabilidade do Estado e os Refugiados Ambientais
A Constituição Federal atribui ao Estado o principal dever de proteção ambiental, mas também confere à sociedade civil esta responsabilidade. O Estado responsabiliza-se pelas eventuais ações ou omissões por danos causados ao meio ambiente de
forma objetiva (na teoria do risco integral), conforme os ditames do art. 37, §6° e 225,
§3° da CF e da Lei 6938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 14,
§1°. Cumpre lembrar que esta modalidade de responsabilidade não se enquadra nas
excludentes de ilicitudes, como força maior e culpa exclusiva de terceiros.
10 - MAGNIGNY, Veronique. Les Réfugiés de L´environment: hypothèse juridique à propos d´une menace écologique. Thèse de
Doctorat. Université Paris 1. 646 f. 1999. pp. 491-504.
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O dano ambiental a que se refere à teoria ambiental refere-se tanto ao dano
puro quanto ao dano pessoal, ou seja, o dano ao meio ambiente pode ser patrimonial
ou moral (SIRVINSKAS, 2014). Conforme os princípios do Direito Constitucional,
em especial o princípio da precaução, quando o dano for conhecido, é dever do Estado
tomar medidas para preveni-lo, sob pena da omissão pelo dano tendo em vista da inoperância do Estado (BENJAMIN, 1998).
Ao que se refere às mudanças climáticas, importante destacar que em geral,
são as causas que promovem o refúgio ambiental. Então se questiona: em que medida
o Estado seria (ou não) responsabilizado por tal acontecimento (refúgio)?
O art. 23, VI da Constituição Federal11 determina a competência material comum a todos os entes governamentais. Conclui-se, portanto, que será responsabilidade
solidária entre todos eles diante da ocorrência das mudanças climáticas, mesmo porque é realidade a falha em políticas públicas para a proteção das causas advindas do
aquecimento global12, mesmo porque:
[...] o Direito é o instrumento de regulação das relações sociais capaz de
ajustar a conduta não só dos atores privados, mas também do Estado a padrões ecologicamente sustentáveis e adequados à mitigação e adaptação às
mudanças climáticas (FENSTERSEIFER, 2012, p. 15).

Pode-se questionar sobre os elementos necessários para a configuração da responsabilidade ambiental por parte do Estado: dano, fato e nexo de causalidade. Em
relação a este último (nexo), Annelise Monteiro Steigleder (2010) ensina que:
uma mera conexão entre os riscos representados pela emissão de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas, a partir de juízos de probabilidade. Trata-se de responsabilidade pelo contato social: „a introdução, na sociedade, de
externalidades ambientais negativas gera responsabilidade social pelo simples
11 - Art. 23, VI, CF: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
12 - Não falamos apenas da elevação do nível do mar, exemplo mais comum quando se fala em aquecimento global. Apontamos
causas para o refúgio ambiental como a desertificação, tsunamis, etc. (nota da autora). Karla Hatrick (apud DERANI, 2007) são
cinco as principais causas de “refugiados ambientais”: (1) degradação da terra agriculturável, (2) desastres ambientais,(3) destruição de ambientes pela guerra, (4) deslocamento involuntário na forma de reassentamento e (5) mudanças climáticas.
Multiciência, São Carlos, 13: 175 - 190, 2014
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perigo a que a sociedade é exposta, e as fontes geradoras das situações de risco,
numa perspectiva solidária, têm o dever de suprimir o fator de risco do contexto social. Não se requer um dano concretizado ou provocado a partir de juízos
de certeza e, muito menos, um nexo causal adequado.

O nexo causal não pode mais ser interpretado nos ditames da teoria liberal-individualista, mas precisa ser interpretado à luz do Direito contemporâneo (modelo
socioambiental) diante da proteção constitucional e eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais (FENSTERSEIFER, 2012, p. 17). Para que o Estado não seja responsabilizado pelos danos, necessário se faz provar que ele agiu preventivamente dos
danos conhecidos, com a implementação de políticas públicas voltadas a estes perigos,
fiscalização, estímulo de fontes de energias limpas, campanhas educativas, etc.
Insistir na não responsabilização do Estado para os danos advindos das mudanças climáticas, em especial no deslocamento dos refugiados ambientais não merece
prosperar, pois, quando certos grupos sociais vivificam os efeitos negativos dos danos
ambientais, não é tão somente naquele momento inexiste política pública preventiva,
mas porque no passado, houve a omissão do Estado em “garantir o acesso aos direitos
sociais básico da população carente, aumentando o grau de vulnerabilidade de tais
pessoas aos episódios climáticos” (FENSTERSEIFER, 2012, p. 19).
É improvável que as pessoas decidam morar em áreas de riscos, sabedoras dos
possíveis desastres ambientais (enchentes, deslizamentos) que enfrentarão. Elas assim
o fazem por falta de opção e por falta de recursos suficientes para permanecerem em
locais seguros e assistidos pelos investimentos públicos mais básicos e indispensáveis
a uma vida digna quanto à qualidade (e segurança) do ambiente. O Estado, no caso,
“omitiu-se não apenas em relação aos seus deveres de proteção para com os direitos
fundamentais sociais, mas também em relação ao direito fundamental de tais pessoas
a viverem em um ambiente sadio, equilibrado e seguro” (STEIGLEDER, 2010, p. 46).
Conclusão
As estatísticas, as previsões e os recentes acontecimentos no Brasil e no mundo
não deixam dúvida que a temática dos refugiados é uma realidade preocupante.
Os limites ambientais transbordaram as medidas conhecidas, a ponto de expul186
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sarem as pessoas para além das fronteiras dos seus Estados. Os fatores ligados ao meio
ambiente transformaram-se, então, em reais ameaças à manutenção da civilização e
a relação intensa entre homem e natureza, modificada pelos padrões sociais e econômicos da pós-modernidade, contribui, igualmente, para o agravamento desta situação
(DERANI, 2011, p. 8).
Os organismos internacionais como a ONU têm ciência de que apesar dos instrumentos legais em vigor, ainda não restam suficientes para a eficácia e proteção deste
grupo de pessoas que foram obrigadas a abandonaram definitivamente os territórios
que vivem devido a degradações ou desastres ambientais, impedindo a mínima subsistência e tornando-se zonas perigosas. Por motivos óbvios, os países subdesenvolvidos
são os que mais possuem deslocados ambientais desta natureza, por não investirem em
políticas públicas e ações preventivas para a população.
Hoje, com os espaços normativos, os refugiados ambientais recebem ajuda humanitária nos mesmos moldes da formatação inicial do conceito após a Segunda Guerra Mundial, mas a legislação vigente já não se coaduna na globalidade da migração
forçada, pois conceituam conforme uma realidade que hoje é bem diferente. Isto sem
falar na ideia da individualidade do refugiado, característica não presente na questão
daqueles deslocados permanentes por motivações ambientais.
O Brasil, mesmo acolhedor das diversidades, precisa participar desta urgência
legislativa, pois afinal de contas, é um dos locais que mais recebem estas pessoas. A
tendência é aumentar. As mudanças climáticas, das mais variadas ordens, são cada vez
mais frequentes no mundo.
Escusas não poderão ser usadas. São vidas que o Poder Público não poderá
ignorar a presença em seu território. Como visto, o Estado deverá se responsabilizar
pelos danos ambientais internos, protegido e justificado pela legislação brasileira (a
omissão diante de um dano conhecido gera a responsabilidade objetiva do Estado),
mas não apenas o Estado arcará com suas desídias: a sociedade civil, as organizações
não governamentais de proteção ambiental precisam estar atentas para tutelarem o
meio ambiente e os interesses dos hipossuficientes ambientais.
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Entende-se que as presenças da Defensoria Pública e do Ministério Público são
necessárias, posto serem os atores que defenderão os desprovidos de recursos. Ora, os
refugiados ambientais que estiverem no Brasil, deverão ter todos os seus direitos e garantias fundamentais garantidos e diante, eventualmente, de um Poder Público omisso,
é dever destas instituições, com seus poderes constitucionalmente atribuídos, evitar
ou minimizar os danos ambientais, cessando mais violações aos direitos humanos e
salvaguardando a dignidade humana.

Environmental refugees and international Law

ABSTRACT: The environmental changes that are taking place in our planet have been
impacting human beings who, incapable of dealing with the resulting changes of varied nature (natural, social, economic, among others), find themselves surrounded by
uncertainties and risks that affect them individual and collectively. Such cycle gives
rise to a new category of people – the environmental refugees, or a group who cannot
remain at their own original homeland due to the current climate changes. Considering
this new theme that may and should be analyzed from different perspectives, we would
like to analyze the legal aspects of environmental refugees, more precisely under the
light of International Law. Starting from the analysis of human rights, according to
which the international community and the State have to protect individual rights and
freedom, despite the differences, followed by the legal norms that address this subject
matter.
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