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A revista Pangeia Cientifica é um periódico se-
mestral do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano (IF-Baiano) que publica arti-
gos científicos, notas técnicas e artigos de revisão 
resultantes de estudos teóricos e pesquisas que 
incidem na produção do conhecimento sobre as 
áreas de: 

Apresentação

 Ciências Exatas e da Terra;

 Ciências Agrárias;

 Ciências Humanas e Sociais;

 Ciências Biológicas;

 Linguística;

 Letras e Artes.
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A pesquisa cientifica constitui a base para a 
melhoria do ensino e da extensão nos Institutos 
Federais. Com o desenvolvimento das atividades 
de pesquisa no IFBaiano, ampliação do numero de 
mestres e doutores e incentivo à pesquisa através 
de editais para projetos e concessão de bolsas, 
surgiu a necessidade de levar os os conhecimentos 
obtidos a comunidade cientifica. 

A revista Pangeia Cientifica, publicação cien-
tifica do Instituto Federal de Educação, Ciencia e 

Editorial

Tecnologia Baiano inicia suas atividades, com a 
responsabilidade de incentivar a pesquisa no âm-
bito interno e externo do instituto. 

A proposta de da revista abrange as áreas de : 
ciências exatas e da terra, ciências agrárias, ciências 
humanas e sociais, ciências biológicas, lingüística, 
letras e artes. com periodicidade semestral tem por 
finalidade publicar artigos científicos, notas científi-
cas e artigos de revisão resultantes de estudos teó-
ricos e pesquisas das diversas instituições do país. 

Editorial policy and submission

Pangaea Scientific magazine is a biannual 
journal of the Federal Institute of Education, Sci-
ence and Technology Baiano (IF-Baiano) which 
publishes scientific papers, scientific notes and 
review articles (by invitation) resulting from 
theoretical studies and research that focus on 
knowledge production on areas of the sciences 
and Earth, Agricultural Sciences, Humanities and 
Social Sciences, Linguistics, Literature and Arts.
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Resumo – O capim-bufel é uma gramínea for-
rageira de grande importância para o Semiárido 
brasileiro, entretanto são escassas as informações 
acerca de suas respostas produtivas, especialmen-
te quanto a germinação de sementes em relação 
às características climáticas. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar o percentual de ger-
minação (G), o índice de velocidade de germina-
ção (IVG), o tempo médio de germinação (TMG) 
e o coeficiente de uniformidade de germinação 
(CUG), em três cultivares (Biloela, Aridus e West 
Australian) mantidas em seis temperaturas mé-
dia do ar (15; 20; 25; 30; 35 e 40 °C), dispostas em 
arranjo fatorial 6 x 3 e delineamento inteiramente 
casualizado com quatro repetições. As tempera-
turas afetaram a G, IVG, TMG e CUG para as três 
cultivares, sendo a faixa ótima para a germinação 
do capim-bufel entre 25 a 35 °C.

Palavras-chaves – Cenchrus ciliaris L., mudanças 
climáticas, qualidade germinativa.

Abstract – Buffel grass is one of the most import-
ant forage to Brazilian semiaird, however there are 
few informations about its productive performace, 
especially about germination of seeds in relation to 

climate characteristics. The objective of this study 
was to evaluate percentage of germination (G), in-
dex of germination speed (IGS), medium time of 
germination (MTG) and uniformity of germination 
coefficient (UGC) for three cultivars (Biloela, Aridus 
and West australian) held to six air temperatures 
(15; 20; 25; 30; 35 and 40 °C), factorial arrangement 
6 x 3 and completely randomized design with four 
replicates experimental design. Temperatures affect 
G, IGS, MTG and UCG for three cultivars, in which 
the optimum range to germinantion of buffel grass is 
between 25 and 35 °C.

Keywords – Cenchrus ciliaris L., climate change, 
sustainable livestock. 

Introdução
A pecuária tem grande importância econômi-

ca e social para o Semiárido brasileiro, sendo essa 
atividade baseada no uso de forragens nativas e 
cultivada da Caatinga. Dentre as forragens cultiva-
das destaca-se o capim-bufel (Cenchrus ciliaris L.), 
gramínea de notável adaptação às condições de 
semiaridez (Monção et al., 2011).

Germinação de sementes de capim-bufel  
em diferentes temperaturas

Roberta Machado Santos
Doutoranda em Recursos Genéticos Vegetais (Universidade 

Estadual de Feira de Santana/BA). Bolsista CAPES. Programa 
de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais. Avenida 
Transnordestina, s/n – Novo Horizonte/BA – CEP 44036-900. 
Feira de Santana/BA – E-mail betamsantos@yahoo.com.br.

Tadeu Vinhas Voltolini
Pesquisador, Embrapa Semiárido. Caixa Postal 23 – 

CEP56302-970 – Petrolina/PE –  
E-mail tadeu.voltolini@cpatsa.embrapa.br.

Francislene Angelotti
Pesquisadora, Embrapa Semiárido. Caixa Postal 23 –  
CEP 56302-970 – Petrolina/PE –  
E-mail fran.angelotti@cpatasa.embrapa.br.

Barbara França Dantas
Pesquisadora, Embrapa Semiárido. Laboratório  
de Análise de Sementes da Embrapa Semiárido-LASESA. 
Caixa Postal 23 – CEP 56302-970 – Petrolina/PE –  
E-mail barbara@cpatsa.embrapa.br.
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O capim-bufel é uma forrageira originária da 
África, Índia e Indonésia, sendo introduzida no 
Brasil em 1952, no Estado de São Paulo, sendo 
posteriormente trazida para o Nordeste brasilei-
ro, ganhando destaque por apresentar resistên-
cia a longos períodos de estiagem, baixos índices 
pluviométrico, capacidade de perenização e uma 
produção de fitomassa no semiárido em torno de 
6.500 a 3400 kg MS ha-1 (Moreira et al., 2007). 

Apesar da importância dessa gramínea forra-
geira tropical é desconhecido seu comportamen-
to em relação às variáveis climáticas. De acordo 
com o Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (Intergovernanmental Panel on Climate 
Change – IPCC), o aumento da concentração dos 
gases do efeito estufa na atmosfera pode elevar 
a temperatura média do ar no planeta entre 1,8 a 
6,4 °C nos próximos 100 anos. Durante o século XX 
a temperatura média da atmosfera aumentou em 
torno de 0,6 ± 0,2 ºC, sendo que a década de 1990 
apresentou temperaturas mais elevadas, desde 
que as primeiras aferições foram efetuadas no fi-
nal do século XIX (IPCC, 2007). 

A temperatura do ar é essencial para o desen-
volvimento das espécies forrageiras, desta manei-
ra, as mudanças climáticas poderão provocar au-
mento, diminuição ou até mesmo o deslocamento 
das áreas produtoras para regiões com condições 
climáticas favoráveis. Assim, as informações ge-
radas neste trabalho serão de grande importância 
para o estabelecimento de políticas públicas que 
possam direcionar as áreas de melhor aptidão des-
sa planta e na elaboração de cenários futuros caso 
sejam concretizados as mudanças no clima. 

Uma das etapas dessas avaliações é o conheci-
mento da germinação dessa planta, uma vez que 
essa é a etapa inicial para o desenvolvimento dos 
pastos, além de ser fundamental para o processo 
de perenização. Desta forma, o objetivo do pre-
sente estudo foi avaliar as características relacio-
nadas a germinação de sementes de três cultivares 
de capim-bufel mantidas em diferentes tempera-
turas média do ar. 

Material e métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório 

de Análise de Sementes da Embrapa Semiárido – 
LAESA, em Petrolina/PE. Os tratamentos avalia-
dos foram três cultivares de capim-bufel (Biloela, 

Aridus e West Australian) e seis temperaturas mé-
dias do ar (15; 20; 25; 30; 35 e 40 °C), dispostos em 
arranjo fatorial 6 x 3 (cultivares e temperaturas) 
em delineamento inteiramente casualizado com 
quatro repetições. O experimento ocorreu em 
maio de 2010.

As sementes do capim-bufel foram provenien-
tes do banco ativo de germoplasma (BAG) locali-
zado no Campo Experimental da Caatinga, perten-
cente à Embrapa Semiárido. As sementes foram 
colhidas no ano de 2009 e mantidas em câmara 
fria, por cerca de um ano até o início do estudo.

As sementes de cada cultivar foram semeadas 
sobre duas camadas de papel germitest umede-
cido com água destilada, no volume de 2,5 vezes 
o peso do papel, aplicada diariamente, em caixas 
plásticas tipo gerbox e mantidas em incubadoras 
tipo B.O.D com fotoperíodo de 8 horas de exposi-
ção a luz e 16 horas de escuro e temperaturas de 
15; 20; 25; 30; 35 e 40 °C Foram utilizadas 100 se-
mentes por gerbox (repetição). A avaliação foi rea-
lizada através de contagens diárias de emissão de 
radícula por um período de 28 dias. 

As variáveis avaliadas foram: a germinação 
(G), o índice de velocidade de germinação (IVG), o 
tempo médio de germinação (TMG) e o coeficien-
te de uniformidade de germinação (CUG). 

A germinação (G) foi determinada com a con-
tagem do número de plântulas germinadas ao final 
dos 28 dias, sendo expressa em porcentagem. O 
índice de velocidade de germinação (IVG) foi cal-
culado a partir da soma do número de sementes 
germinadas a cada dia, dividido pelo respectivo 
número de dias transcorridos a partir da semeadu-
ra, correspondendo ao número de sementes ger-
minadas ao longo do tempo, sendo expresso em 
semente/dia (Maguire, 1962). O tempo médio de 
germinação (TMG) refere-se à soma do número 
de sementes germinadas multiplicado pelo tempo 
de incubação em dias, dividido pela soma de se-
mentes germinadas por dia (Labouriau, 1983). O 
coeficiente de uniformidade de germinação (CUG) 
mede a variabilidade entre sementes em relação 
ao tempo médio de germinação da amostra, uma 
vez que ele é expresso como o inverso da variân-
cia dos tempos médios de germinação (Nichols 
& Heydecker, 1968). Desta forma foi considerada 
como germinada as sementes que apresentaram 
emissão de radícula.

Roberta Machado Santos, Tadeu Vinhas Voltolini,  

Francislene Angelotti, Barbara França Dantas
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As análises estatísticas foram realizadas por 
meio do software Assistat, aplicando-se a análise 
de variância seguida da regressão linear. Foram 
considerados como significativos valores de pro-
babilidade inferiores a 5% (P<0,05).

Resultados e discussão
O efeito da temperatura na germinação pode 

ser descrito em termos de temperaturas cardinais 
(mínima, ótima e máxima), onde as temperaturas 
mínimas e máximas são aquelas que respectiva-
mente abaixo ou acima, dos quais a germinação 
não ocorrerá. Dentro desses limites existe uma fai-
xa de temperatura no qual o processo ocorre com 
máxima eficiência, ou seja, há porcentagem de 
máxima de germinação no menor período de tem-
po possível (Carvalho & Nakagawa, 2000). 

Segundo Oliveira et al. (1999) sementes de Bi-
loela, testadas em câmara de crescimento a 30°C, 
apresentaram taxa de germinação de 1% quando 
semeadas um dia após a colheita, enquanto que a 
após três meses a taxa foi de 20% e 23% seis meses 
após a colheita. Este comportamento é justificado 
pela dormência das sementes do capim-bufel, a 
qual é quebrada após seis meses de colhidas. Po-
rém quando taxa de germinação do capim-bufel 
atingir no mínimo 20%, a semente pode ser consi-
derada eficaz para o plantio.

As diferentes temperaturas afetaram a germi-
nação (G) (P < 0,05) do capim-bufel. Para as três 
cultivares avaliadas houve aumento nos valores de 
germinação até 25 °C de temperatura média do 
ar e a partir dessa temperatura foram observadas 
reduções na germinação das sementes (Figura 1). 
As maiores taxas de germinação são observadas 
em uma temperatura ótima para Biloela está entre 
25,5 a 26 °C, já para West Australian é de 26 °C, en-
quanto que Aridus apresentou maior temperatura 
ótima de 27 a 27,5 °C.

De acordo com Andrade et al. (2006) a tempe-
ratura adequada para a germinação de espécies 
tropicais situa-se entre 20 e 30 °C. Mcivor (1976) e 
Rodrigues et al. (2010) também reportam a tem-
peratura média do ar de 25 °C como ótima para o 
crescimento de plantas forrageiras tropicais e que 
valores acima ou abaixo desse ponto ótimo redu-
zem a germinação das sementes, corroborando 
com o resultado obtido neste trabalho. Alves et 

al. (2002) que informam que a temperatura ótima 
para a germinação de espécies forrageiras tro-
picais está entre 15 e 30 °C, reportam ainda que 
forrageiras tropicais não toleram temperaturas 
médias do ar superiores 30 °C. Houve redução na 
germinação após a temperatura de 30 °C, mas não 
inibição da germinação (Figura 1).
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Figura 1 – Germinação de sementes de capim-bufel, 
cultivares Aridus, Biloela e West Australian, submetidas a 
diferentes temperaturas 

A temperatura média de 40 °C promoveu a 
menor germinação das sementes (P<0,05), no 
entanto as mesmas ainda apresentaram 10% de 
germinação. Okusaya (1978) relata que as espécies 
tropicais têm uma notável tolerância a altas tem-
peraturas, apresentando um limite máximo igual à 
35 °C. No entanto, para as cultivares de capim-bu-
fel as sementes apresentaram tolerância a tempe-
ratura de até 40 ºC (Figura 1).

Segundo Marcos Filho (1986) as elevadas tem-
peraturas médias do ar, ou temperaturas superio-
res aos níveis considerados como ótimos afetam 
a condição fisiológica da semente promovendo 
alterações enzimáticas ou alterando a solubilida-
de do oxigênio, aumentando a velocidade respi-
ratória das sementes e, consequentemente, suas 
exigências. As temperaturas elevadas alteram a 
permeabilidade das membranas e promovem des-
naturação de proteínas necessárias à germinação, 
propiciando redução no percentual de germina-
ção e atraso no processo germinativo (BEWLEY & 
BLACK, 1994; OLIVEIRA et al., 2005). 

A temperatura age também sobre a velocida-
de de absorção da água, a reativação das reações 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Germinação de sementes de capim-bufel em diferentes temperaturas



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 201314

metabólicas e a mobilização de reservas, os quais 
são fatores que determinam todo o processo, 
afetando a velocidade da germinação e a porcen-
tagem final da germinação (DOUSSEAU et al., 
2008; VARELA et al., 2005).

O índice de velocidade de germinação (IVG) foi 
influenciado pelas temperaturas média do ar (P < 
0,05). Os maiores valores de IVG foram observa-
dos a 28 °C para Biloela, 28,5 a 29 °C para Aridus 
e West Australian foi entre 26,5 a 28 °C, sendo que 
as cultivares Aridus e West Australian apresenta-
ram IVG mais altos em relação à Biloela. Contudo 
em temperaturas mais elevadas houve redução no 
IVG para todas as cultivares estudadas. 

Alves et al. (2002) e Dousseau et al. (2008) ve-
rificaram as maiores velocidades de germinação 
em Mimosa caesalpiniaefolia e Plantago tomento-
sa ocorreram quando a temperatura foi de 25 °C. 
No entanto, alguns autores estudando espécies de 
caatinga encontram melhores taxas e velocidade 
de germinação na temperatura de 30ºC em espé-
cies de Mimosa caesalpiniifolia, Caesalpinia ferrea e 
Copaifera langsdorfii (GUERRA et al., 2006; LIMA et 
al., 2006; SILVA et al., 2008), estes resultados per-
mitem induzir que o capim-bufel também é alta-
mente adaptado às altas temperaturas da caatinga.

Segundo Carvalho & Nakagawa (2000), tem-
peraturas inferiores ou superiores à ótima influen-
ciam na redução da velocidade do processo ger-
minativo, expondo as plântulas por maior período 
a fatores adversos, o que pode levar à redução no 
total de germinação. Assim quanto mais tempo a 
plântula permanecer nos estádios iniciais de de-
senvolvimento e demora a emergir do solo, mais 
vulnerável estará às condições adversas do meio. 
Além disto, para estes autores a temperatura óti-
ma para o IVG geralmente é superior em relação 
à temperatura ótima para a germinação, assim 
como os resultados encontrados neste trabalho 
(Figura 1). 

Desta forma, em um cenário de aumento de 
temperatura, é importante que a forrageira apre-
sente todas as características agronômicas e fisio-
lógicas ideais possíveis para que consiga preva-
lecer em um ecossistema tão adverso. É possível 
inferir que a cultivar Aridus, que apresentou uma 
velocidade de germinação mais rápida quando 
comparada a Biloela e West Australian, possui 

maior probabilidade de tolerar altas temperaturas 
as condições do meio do que as outras cultivares 
estudadas.

As temperaturas médias do ar influenciaram o 
tempo médio de germinação (TMG) das sementes 
de capim-bufel (P < 0,05). O TMG corresponde ao 
tempo necessário para que as primeiras sementes 
germinem, sendo expresso em dias (Figura 2). Os 
melhores tempos de germinação ocorreram para 
Biloela entre 28,5 a 29 °C, Aridus a 30 °C e West 
Australian em 31,5 °C. Aridus e West Australian são 
as cultivares que germinaram em menor tempo, 
aproximadamente 3,2 dias e 4 dias respectivamen-
te, porém a cultivar Biloela apresentou maior tem-
po para germinar em torno de 4,7 dias. 
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Figura 2 – Tempo médio de germinação de sementes de 
capim-bufel, cultivares Aridus, Biloela e West Australian, 
submetidas a diferentes temperaturas 

Em um estudo realizado por Carmona & Mar-
tins (2010), que avaliaram o tempo médio de ger-
minação do capim-gordura para as cultivares roxo 
e cabelo-de-negro encontraram resultados próxi-
mos ao deste estudo, com 4,3 e 4,4 dias respecti-
vamente, no entanto para estes valores foi testada 
uma temperatura alternada de 20 a 30 °C. 

Nas temperaturas 15; 20 e 40 °C, as três cultiva-
res de capim-bufel apresentaram maiores tempo 
médio de germinação. Desta forma, a germinação 
rápida e sincronizada são altamente desejáveis, 
já que pode definir o sucesso das forrageiras nos 
pastos, reduzindo os efeitos nocivos da concor-
rência de espécies de plantas daninhas durante os 
primeiros estágios da germinação (Usberdi & Mar-
tins, 2007). 
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Os maiores tempos médios de germinação 
ocorreram com a temperatura a 15 °C, sendo que 
esta característica não é ideal para o processo ger-
minativo, já que o vegetal pode tornar-se mais sus-
ceptível as adversidades do ambiente. Além disso, 
as baixas temperaturas retardam as atividades 
metabólicas, promovendo redução no percentual 
de germinação e atraso no processo germinativo 
(Bewley & Black 1994; Simon et al., 1976). 

Outra característica importante no processo 
de germinação é o coeficiente de uniformidade 
(CUG). No presente estudo o CUG foi afetado ape-
nas para a cultivar Aridus (P < 0,05), enquanto para 
as cultivares Biloela e West Australian a tempe-
ratura média do ar não afetou a uniformidade de 
germinação (Tabela 1). 

A cultivar Aridus teve maior CUG entre as tem-
peraturas 25 a 35 °C, sendo que valores acima ou 
abaixo dessa faixa promoveram menor uniformi-
dade de germinação. Para essa mesma cultivar a 
temperatura para a germinação parece ser mais 
restrita a essa faixa, já que a uniformidade de ger-
minação é importante no semiárido em virtude 
das irregularidades climáticas. As cultivares Biloe-
la e West Australian, o CUG não depende da tem-
peratura, já que não houve diferença significativa 
entre as temperaturas.

O valor médio da temperatura do ar no Semiá-
rido brasileiro é próximo a 25 °C, ou seja, a tempe-
ratura para ótima germinação observada no pre-
sente estudo está de acordo com a temperatura 
média da região, o que pode ser um dos indicativos 
no processo de desenvolvimento e perenização 
dos pastos de capim-bufel na região.

Desta maneira, em um cenário futuro para o 
Semiárido brasileiro com aumento de temperatura 
poderá reduzir a qualidade da germinação nas cul-
tivares de capim-bufel, pois quando a temperatura 

passou para 30 °C, todas as condições de germi-
nação, IVG, TMG e CUG foram prejudicadas, o que 
poderá refletir na implantação do pasto e conse-
quentemente prejuízos na produção. 

Conclusão
A faixa ótima para a germinação do capim-bu-

fel está entre 25,5 e 31,5 °C. Quanto a porcenta-
gem de germinação a temperatura ideal para as 
três cultivares está entre 25,5 e 27,5 °C, enquanto 
que para o índice de velocidade de germinação a 
temperatura ideal está acima da temperatura óti-
ma para porcentagem de germinação sendo en-
tre 26,5 e 29 °C. Os menores tempos médios de 
germinação estão entre as temperaturas de 28,5 
e 31,5°C.

Temperaturas mais altas prejudicam direta-
mente a qualidade da germinação das cultivares 
do capim-bufel, diminuindo a porcentagem da 
germinação e o índice de velocidade de germina-
ção, aumentando o tempo médio de germinação. 
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Resumo – Em virtude da crise na cacauicultura, 
buscava novas alternativas para aumentar a ren-
tabilidade da cultura. Uma das alternativas con-
sideradas foi o aproveitamento da polpa, antes 
inteiramente desprezada pelo cacauicultor, cujo 
interesse residia apenas na amêndoa fermentada 
e seca para fabricação do chocolate. As variações 
climáticas de uma região podem contribuir para 
diferenças nos teores de pectina e amido da polpa 
de cacau. O presente trabalho tem como objeti-
vo analisar a qualidade físico-química das polpas 
dos frutos de cacau produzidas na zona cacaueira 
e no semi árido baiano. Foram selecionadas duas 
propriedades produtoras de cacau, sendo uma 
propriedade no município de Camacan (zona ca-
caueira) e uma no município de Bom Jesus da Lapa 
(semi árido). As amostras foram analisadas quanto 
à acidez titulável, sólidos solúveis, pH, relação SS/
AC e açúcar redutor. Sendo assim, as amostras das 
duas localidades possuem aptidões para serem 
processadas para polpas de frutas congeladas e as 
variedades CN10 e CA1.4 reúnem as características 
desejáveis para o processamento da polpa.

Palavras-chave – açúcar, cacau, legislação, polpa, 
qualidade.

Abstract – At the time of crisis in the cocoa planta-
tions, search new alternatives to increase the profit-
ability of the plantation. One alternative considered 
was the use of pulp, entirely discarded before by 
producer of cocoa, whose interest was only in the 
fermented seed and dried to produce chocolate. The 
climatic variations from one region may contribute 
to differences in the levels of pectin and starch pulp 
cocoa. The objective of this study was to analyze the 
phisico-chemical quality of pulp produced in the cocoa 
zone and semi arid region. Were selected two proper-
ties producing cocoa, one property in the municipali-
ty of Camacan (cacao zone) and one in Bom Jesus da 
Lapa (semi arid). So, was made the physical-chemical 
analysis of pulp of cocoa: acidity, soluble solids, pH, 
SS/AC and reducer sugar. The samples from the two 
locations have the conditions to be processed for fro-
zen fruit pulp and varieties CN10 and CA1.4 have the 
characteristics desirable for the processing of pulp.

Keywords: sugar, cocoa, legislation, pulp, quality

Introdução
O cacaueiro (Theobroma cacao L.) pertence 

à família Sterculiaceae, é originário das regiões 
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tropicais da América Central. O seu fruto (cacau) 
foi utilizado como moeda pelos pipiles, povo indí-
gena pré-colombiano de El Salvador, que com ele 
pagavam tributos e compravam todo tipo de mer-
cadoria (CUENCA e NAZÁRIO, 2004).

No Brasil, o berço do cacau foi a região amazô-
nica por conta das altas temperaturas e das chuvas 
abundantes, ideais para o crescimento da planta. 
Mas, em meados do século 18, a introdução das 
primeiras sementes no sul da Bahia, oriundas do 
Pará, escreveu um novo capítulo na história dessa 
cultura (CRUZ et al., 2006).

O cacau adaptou-se perfeitamente ao clima 
e solos do Sul da Bahia, trazendo muita prosperi-
dade para a região de Ilhéus-BA, constituindo-se 
num dos pilares fundamentais para o enriqueci-
mento de muitas famílias de cacauicultores, con-
tribuindo em muito para o desenvolvimento regio-
nal (CUENCA e NAZÁRIO, 2004).

A partir de 1860, o cacau se converteu em ob-
jeto de desejo de fábricas de chocolate da Europa 
e dos Estados Unidos. Praticamente toda a safra 
era exportada, pois não existia o costume de se 
consumir o fruto e seus derivados no País. As pri-
meiras manufaturas nacionais só apareceram na 
virada do século. É justamente nesse momento 
que a cacauicultura viveu seu ápice. O Brasil ocu-
pou o posto de maior produtor mundial até mea-
dos da década de 1920 (CRUZ et al., 2006). 

O Brasil, entre 1990 e 2003, teve um decrés-
cimo no ranking mundial da produção, saindo de 
nono para o décimo sétimo lugar, passando de 
256,3 toneladas métricas em 1990, para apenas 
170,7 toneladas métricas em 2003. Quando se ana-
lisa o ranking da área colhida mundial, percebe-se 
que o Brasil permaneceu na sétima posição entre 
1990 a 2003 (FAO, 2009).

A história da cacauicultura na Bahia se con-
funde com a própria história da região, pois o ca-
cau fez o desbravamento para o interior, fundou 
cidades, formou gerações, criou uma civilização, 
um patrimônio, uma identidade histórica cultural 
determinada pela atividade agrícola (A Região, 
2006).

Os malefícios causados aos cacaueiros pela 
doença “Vassoura de bruxa”, a qual se deu, entre 
outros, pela intensificação da cultura, fez os pro-
dutores reconhecer a importância de se preservar 

o meio ambiente e de produzir um sistema agroe-
cológico – agroflorestal, que traz duas vantagens: 
fortalece a produção do cacau e a preservação da 
floresta original (A Região, 2006).

Durante os anos 90, com a doença vassoura 
de bruxa, os preços dos produtos caíram e a forma 
encontrada pelos agricultores para gerar renda foi 
à exploração irresponsável da madeira. Assim sen-
do, para evitar a degradação do meio ambiente, o 
Instituto de Estudos Sócio-ambientais do Sul da 
Bahia (IESB), a organização não-governamental 
(ONG) e a Conservação Internacional (CI), busca-
ram junto com os produtores locais alternativas de 
desenvolvimento auto-sustentáveis. As propostas 
foram: incentivar o turismo ecológico e o cultivo 
de produtos orgânicos (A Região, 2006).

Em virtude da crise na cacauicultura, buscava 
novas alternativas para aumentar a rentabilidade 
da cultura. Uma das alternativas consideradas foi 
o aproveitamento da polpa, antes inteiramente 
desprezada pelo cacauicultor, cujo interesse resi-
dia apenas na amêndoa fermentada e seca para fa-
bricação do chocolate, mas atualmente, bastante 
utilizada no preparo de sucos e sorvetes. (PENHA 
e MATTA, 1998).

De acordo com Sacramento (1992), recomen-
da-se sombreamento de 50% a 75% durante a fase 
de crescimento do cacaueiro e 25% de sombra na 
fase adulta. Cacauais em pleno sol podem ser mais 
produtivos, mas devem ser conduzidos com maior 
controle de pragas, mais adubação e maior contro-
le de plantas daninhas.

Segundo Penha e Matta (1998), as variações 
climáticas de uma região (índice pluvial, insolação) 
podem contribuir para diferenças nos teores de 
pectina e amido da polpa de cacau. Entretanto, es-
ses valores só podem ser confirmados por um sis-
tema de amostragem especificamente delineado 
para esse fim.

Em 2008 foi introduzida a cultura do cacau na 
região semi árida da Bahia, mais precisamente na 
região de Bom Jesus da Lapa. Essa região possui 
um clima quente e seco com temperaturas que os-
cilam entre 18 e 33 °C e chuvas com maior intensi-
dade nos meses entre outubro a março, gerando 
uma pluviosidade anual média de 833 mm.

O material de propagação utilizado nessa re-
gião são os clones auto-compatíveis, os quais são 
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dispostos entre as linhas da plantação de banana 
(Musa spp.) já em produção. Foram observados que 
esses clones também são polinizados e possuem 
uma alta produtividade. Os cultivares de cacaus 
atualmente utilizados são: CCN51, CEPEC 2002, 
CEPEC 2004, CEPEC 2005, CA1.4, CP41, CN10.

Nessa região, a doença comumente observada 
no cacau é a Antracnose (Colletotrichum gloeospo-
rioides) e ainda não foi encontrado indícios da vas-
sou de bruxa (Moniliophtora perniciosa) na região 
semi árida de Bom Jesus da Lapa, Bahia.

Uma das maiores dificuldades do cacau em 
Bom Jesus da Lapa é o excesso de água no solo, 
pois o bananal irrigado promove um solo com um 
nível de saturação muito alto, sendo necessária a 
drenagem dos talhões. Muitas plantas precisam 
ser escoradas para se equilibrarem, sendo um 
grande problema causado pelo excesso de água 
no solo e o peso dos ramos. 

Sendo assim, o presente trabalho teve como 
objetivo analisar a qualidade físico-química das 
polpas de cacau produzidas na zona cacaueira e no 
semi árido baiano. Portanto, foi feita a análise físi-
co-química das polpas de cacau: acidez titulável, 
sólidos solúveis, pH, relação SS/AC e açúcar redutor. 

Material e métodos
Foram selecionadas duas propriedades pro-

dutoras de cacau, sendo uma propriedade no 
município de Camacan (zona cacaueira) e uma no 
município de Bom Jesus da Lapa (semi árido). As 
amostras foram coletadas de forma manual, con-
forme a colheita habitual de cada propriedade. 

Tabela 1 – Identificação das amostras, localidade de origem 
e variedade

Amostra Localidade Variedade

F1 Bom Jesus da Lapa/Bahia CCN51

F2 Bom Jesus da Lapa/Bahia CEPEC2005

F3 Bom Jesus da Lapa/Bahia CEPEC2002

F4 Bom Jesus da Lapa/Bahia CEPEC2004

F5 Bom Jesus da Lapa/Bahia CP41

F6 Bom Jesus da Lapa/Bahia CN10

F7 Bom Jesus da Lapa/Bahia CA1.4

F8 Camacan/Bahia CA1.4

F9 Camacan/Bahia CP41

F10 Camacan/Bahia CN10

Análise físico-química
A acidez titulável foi calculada pelo método de 

titulação com hidróxido de sódio 0,1 M e fenolfta-
leína (IAL, 1985). O teor de sólidos solúveis (SS), 
°Brix, foi determinado usando-se um refratômetro 
digital, na escala de 0 a 45 °Brix, com compensa-
ção de temperatura automática (AOAC, 1995). O 
pH foi determinado com o auxílio de um pHmetro 
previamente calibrado (IAL, 1985). A relação SS/
AC foi obtida através do quociente entre as duas 
variáveis (IAL, 1985). Os açúcares redutores (AR) 
foram determinados pelo método espectrofoto-
métrico a 540nm e o reagente DNS a 1%. Os re-
sultados foram expressos em percentagem (%) da 
massa fresca.

Para análise estatística, o delineamento ex-
perimental será inteiramente casualizado com 2 
tratamentos e 20 repetições, totalizando 40 amos-
tras. Os dados foram analisados e a comparação 
das médias foi feita através do teste Tukey a 5% de 
probabilidade com o auxilio do programa ESTAT 
(BARBOSA et al., 1992). 

Resultados e discussão
De acordo com a Instrução Normativa nº 1 

(Brasil, 2000), polpa ou purê de cacau é o produ-
to não fermentado e não diluído, obtido da parte 
comestível do cacau exceto sementes, através de 
processo tecnológico adequado, com teor mínimo 
de sólidos totais. Foram verificadas que todas as 
amostras diferiram entre si na acidez (AC), sendo 
que a amostra F10 obteve o maior valor e as amos-
tras F4 e F9 os menores valores (Tabela 2).

Médias com letras iguais, em uma mesma co-
luna, não diferem significativamente entre si. Tes-
te Tukey a 5% de significância. 

Entre as amostras, também foi verificada uma 
elevada diferença significativa no parâmetro de 
sólidos solúveis, onde as amostras que apresenta-
ram menores valores foram a F1, F5 e F9, (Tabela 
2), sendo necessária elevar esse valor, caso esse 
produto seja comercializado como polpa de fruta 
congelada. Entretanto as demais amostras estão 
em conformidade com a legislação (Brasil, 2000) 
que estabelece índice mínimo de 14 °Brix para pol-
pa de cacau. O mesmo foi encontrado no trabalho 
publicado por Penha e Matta, 1998. 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
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O pH das amostras não ultrapassaram o valor 
de 2,30, sendo atribuída a amostra F1. Dessa for-
ma, as polpas de cacau comercializadas a partir 
desses frutos devem ser ajustados quanto ao seu 
pH, elevando-o para o mínimo de 3,40, conforme 
legislação vigente (Brasil, 2000).

A relação entre sólidos solúveis e acidez titulá-
vel (SS/AC) indica o grau de maturação dos frutos. 
Entre as amostras analisadas, a F4 apresentou o 
maior valor, 1,90, já as amostras F3 e F5 apresen-
taram o menor valor, 1,76 e 1,69, respectivamente. 
Essa grande diferença indica que é necessária uma 
padronização para o ponto de colheita dos frutos 
de cacau utilizados para a produção de polpas de 
frutas.

Apenas as amostras F6, F7 e F8, apresentaram 
um nível considerável de açúcares redutores (3,94; 
4,84 e 4,60, respectivamente), semelhantes aos 
encontrados por Penha e Matta, 1998.

No procedimento do trabalho foi visto que há 
necessidade de um estudo mais aprofundado so-
bre a condução da plantação de cacau na região 
de Bom Jesus da Lapa, tendo em vista a sua alta 
capacidade de produção por área e uma qualidade 
físico-química nos frutos produzidos. 

Conclusões
As amostras das duas localidades possuem 

aptidões para serem processadas para polpas de 
frutas congeladas. As variedades CN10 e CA1.4 
reúnem as características desejáveis para o pro-
cessamento da polpa. 
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F1 09,20 f 13,0 cd 2,30 a 1,41 c 2,63 e

F2 10,00 e 16,0 ab 1,85 cde 1,60 b 2,62 e

F3 14,40 b 15,0 bc 1,76 ef 1,04 e 1,79 g

F4 08,40 g 15,0 bc 1,90 bcd 1,79 a 1,28 h

F5 09,00 f 09,00 e 1,69 f 1,00 e 0,90 i

F6 12,40 c 18,0 a 1,80 def 1,45 c 3,94 c
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Resumo – Para verificar o nível mais adequado de 
inclusão da torta de dendê no concentrado de vacas 
em lactação a pasto, utilizaram–se 16 vacas multípa-
ras leiteiras cruzadas das raças Gir e Holandês, com 
peso médio de 436,6 kg (±59,7), em delineamen-
to experimental quadrado latino, distribuídas em 
quatro quadrados latinos, 4x4 simultâneos. Foram 
avaliados o consumo, a digestibilidade das frações 
nutricionais, o perfil metabólico por intermédio dos 
parâmetros sanguíneos, em condições de pastejo, 
suplementado com concentrado, que continha ní-
veis de 0, 25, 50 e 75% de torta de dendê. Os con-
sumos de matéria seca de concentrado, proteína 
bruta de concentrado, proteína bruta total, extrato 
etéreo de concentrado, extrato etéreo total, fibra 
em detergente neutro de concentrado, carboidra-
tos não fibrosos de concentrado, carboidratos não 
fibrosos total, carboidratos totais de concentrado 
e nutrientes digestíveis totais de concentrado, fo-
ram influenciados negativamente pelos níveis de 
torta de dendê. Os coeficientes de digestibilidade 
da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, 
carboidratos não fibrosos e carboidratos totais, fo-
ram significativamente reduzidos com a adição dos 

níveis de torta de dendê. A concentração de glicose 
sanguínea não sofreu efeito dos níveis de torta de 
dendê, enquanto que, os valores médios de N-Uréi-
co encontrados foram 12,71; 13,20; 13,09 e 9,6 mg/
dl, considerados fisiologicamente normais. Houve 
diminuição dos coeficientes de digestibilidade de 
frações nutricionalmente importantes como a PB e 
o CNF. As restrições nos coeficientes de digestibi-
lidade indicam não ser a torta de dendê um ingre-
diente adequado para compor suplementos concen-
trados para vacas em lactação pasto, entretanto, os 
parâmetros sanguíneos não foram influenciados. 

Palavras–chave: coprodutos, metabolismo, nutri-
ção ruminantes 

ABSTRACT – With the objective to verify the most 
appropriate level of inclusion of palm kernel cake 
in the concentrate of dairy cows on pasture, were 
used 16 multiparous dairy cows cross the Gir and 
Holstein, with average weight of 436.6 kg (59.7 ±) in 
latin square experimental design, with cows distrib-
uted in four Latin squares, simultaneous 4x4 (four 
treatments x four periods x four animals in each 
treatment). Were assessed intake, digestibility of 
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dietary fractions, the metabolic profile through the 
blood parameters, supplemented with concentrate, 
which contained levels of 0, 25, 50 and 75% palm 
kernel cake. The dry matter intake of concentrate, 
crude protein concentrate, total crude protein, ether 
extract concentrate, total ether extract, neutral de-
tergent fiber concentrate, non–fiber carbohydrates 
concentrate, total non–fiber carbohydrates, total 
carbohydrates and concentrate total digestible nu-
trients, were negatively influenced by the levels of 
palm kernel cake. The digestibility of dry matter, 
organic matter, crude protein, non–fiber carbohy-
drates and total carbohydrates were significant-
ly reduced with the addition levels of palm kernel 
cake. The concentration of blood glucose levels did 
not suffer the effect of palm kernel cake, while the 
average values for urea nitrogen were found 12.71, 
13.20, 13.09 and 9.6 mg/dl, considered physiologi-
cally normal. There was a decrease in intake of con-
centrate and decreased digestibility of nutritionally 
important fractions such as CP and NFC. The restric-
tions in the digestibility coefficients indicate not be 
the palm cake ingredient suitable for composing a 
concentrate supplement for lactating cows grazing, 
however, blood parameters were not influenced. 

Keywords: coproducts, metabolism, ruminant nutri-
tion 

Introdução
A crescente utilização de vegetais para a pro-

dução de energia, notadamente biodiesel, gerou 
uma grande produção de resíduos de processa-
mento, que representam enorme risco ambien-
tal se não forem encontradas alternativas de uti-
lização ou desenvolvidas tecnologias para seu 
aproveitamento. O dendê é uma das espécies em 
destaque para produção de biocombustíveis nos 
trópicos, seu processamento gera um coproduto 
denominado torta de dendê. 

A utilização da torta de dendê na alimentação 
de ruminantes representaria a inclusão nos siste-
mas de produção leiteira de um ingrediente barato, 
abundante, com grande potencial de utilização na 
nutrição animal, notadamente pelos teores de pro-
teína bruta e nutrientes digestíveis totais que possui 
(RODRIGUES FILHO et al., 2001). Contudo, a utiliza-
ção da torta de dendê na composição de suplemen-
tos concentrados para vacas em lactação a pasto, 

não está ainda suficientemente estudada. Os aspec-
tos relacionados aos níveis de ingestão, parâmetros 
digestivos e metabólicos não estão esclarecidos. 

 Coprodutos como a torta de dendê (Elaeais 
guineenses Jacq.), por suas características poten-
ciais para nutrição de ruminantes evidenciadas 
pela sua composição químico–bromatológica (PB 
10 a 14% e NDT 65 a 75%), poderia constituir um 
ingrediente viável para formulação de concentra-
dos, notadamente num cenário de produção de 
leite a pasto, susceptível a variações estacionais 
de oferta forrageira.

Assim neste experimento, objetivou–se veri-
ficar o nível mais adequado de inclusão da torta 
de dendê no concentrado de vacas em lactação a 
pasto, por intermédio do consumo, sua influência 
sobre a ingestão de forragem, a digestibilidade e 
os efeitos metabólicos evidenciados pelos parâ-
metros sanguíneos de vacas em lactação a pasto, 
submetidas a suplementação concentrada com 
torta de dendê. 

Material e métodos
O experimento foi realizado de 27 de julho a 27 

de setembro de 2009, na Fazenda Experimental 
da Escola de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), situada no Km 174 da ro-
dovia BR 101, Distrito de Mercês, Município de São 
Gonçalo dos Campos (BA), localizada na latitude 
12º 23’ 58” sul e longitude 38º 52’ 44” oeste, situada 
na mesorregião do Centro–Norte e microrregião 
de Feira de Santana, Estado da Bahia, distando 108 
km da capital, Salvador. O clima regional varia de 
úmido e subúmido até seco, classificado como do 
tipo As (“A” clima tropical com temperatura média 
mensal superior a 18° e “s”, estação seca no perío-
do de sol mais alto e dias mais longos) segundo a 
classificação climática de Wilhelm Köppen. 

Utilizaram–se 16 vacas multíparas leiteiras cru-
zadas das raças Gir e Holandês, com peso médio 
de 436,6kg (±59,7), paridas entre abril e julho de 
2009, portanto, no início do período experimental 
estavam entre o pico e a fase intermediária de lac-
tação. O rebanho experimental, 10 dias antes do 
período de adaptação foi desverminado (Ivermec-
tina a 1%); suplementado com solução injetável de 
vitaminas A, D, E (Adethor™) concomitante com 
tônico composto de sais minerais, vitaminas do 
complexo B e aminoácidos (Mod Plus™). O período 
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experimental foi de 60 dias divididos em quatro 
períodos de 15 dias, dos quais 11 dias de adaptação 
e 4 dias de coleta. As vacas foram distribuídas em 
quatro quadrados latinos 4x4 simultâneos (quatro 
tratamentos x quatro períodos x quatro animais 
em cada tratamento). 

Os animais foram manejados em sete piquetes 
de capim Massai (Panicum maximum cv. Massai), 
com área de 1,93 ha, delimitados por cerca elé-
trica, em sistema rotacionado com cinco dias de 
ocupação e 35 dias de descanso. Todos os piquetes 
eram dotados de pontos de sombreamento com 
oferta de água e suplementação mineral ad libi-
tum. O pasto foi manejado pelo sistema de lotação 
variável, e foram utilizados, quando necessário, 
animais reguladores para ajuste da oferta forra-
geira a fim de proporcionar uma oferta de 8% do 
peso vivo em MS. 

Ao longo do experimento foram efetuadas 12 
mudanças de piquete, determinadas pelo suporte 
e pressão de pastejo previamente estabelecidos 
(PALADINES et al.,1982). Para garantir a oferta de 

forragem pretendida foi realizado o acompanha-
mento da disponibilidade de forragem na pasta-
gem. Para isto, um dia antes da entrada e no dia 
da saída dos animais dos piquetes, quadrados de 
0,25m2 foram lançados em 10 pontos aleatórios 
por piquete; a forragem foi cortada ao nível do 
solo, pesada e os valores registrados para calcu-
lar a disponibilidade desta para consumo dos ani-
mais. A diferença entre a quantidade da forragem 
na entrada e na saída dos animais foi utilizada para 
determinação da taxa de crescimento do pasto, 
necessária ao cálculo do ajuste de carga à oferta 
forrageira segundo Paladines et al. (1982). 

Os alimentos utilizados como ingredientes no 
suplemento concentrado foram torta de dendê, 
farelo de soja e milho moído. A torta de dendê foi 
incluída nos níveis de 0, 25, 50 e 75% no concentra-
do. A composição química dos ingredientes expe-
rimentais e da forragem encontra–se na Tabela 1. 

Os dados da composição percentual e química 
do suplemento concentrado estão registrados nas 
Tabelas 1.1 e 1.2. 

Tabela 1 – Composição química dos ingredientes experimentais e da forragem de capim massai

Item (% MS)

Alimentos utilizados

Torta de 
dendê

Farelo de 
soja

Milho Forragem

Matéria seca (MS) 93,20 89,55 89,26 28,46

Matéria orgânica (MO) 91,07 88,37 87,58 85,97

Cinzas (Cz) 2,13 1,18 1,68 7,50

Proteína bruta (PB) 9,98 46,64 7,53 6,58

Extrato etéreo (EE) 12,23 5,50 1,34 2,75

FDN 71,13 16,44 19,52 79,70

FDNcp 63,56 10,54 11,56 75,73

FDNi 40,82 1,66 9,53 23,32

NIDN (% NT) 46,87 10,04 19,75 21,98

FDA 55,73 7,18 4,69 38,60

NIDA (% NT) 17,72 3,58 3,94 16,06

Lignina (LIG) 17,03 5,91 3,80 12,39

Celulose (CEL) 38,71 1,27 0,89 26,21

Hemicelulose 7,83 3,36 6,87 37,13

Sílica 0,46 – – –

Cz insolúvel detergente neutro (CzDN) 2,84 – – –

Carboidratos não fibrosos (CNF) 12,10 36,14 79,59 7,73

Carboidratos totais (CT) 68,86 36,23 80,33 76,63

Milho = grão de milho moído; FDNcp = fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; FDNi = 
fibra em detergente neutro indigestível; NIDN = nitrogênio insolúvel em detergente neutro; % NT = percen-
tual do nitrogênio total; FDA = fibra em detergente ácido; NIDA = nitrogênio insolúvel em detergente ácido; 
Mcal/kg = megacaloria por quilograma; CzDN = cinza insolúvel em detergente neutro.
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O suplemento concentrado foi oferecido na 
quantidade de 3,0 kg por dia, durante os 15 dias 
de cada período experimental em duas refeições 
diárias, às 6h e às 15h, durante as ordenhas. A 
produção fecal total foi estimada a partir do 5º 
dia, por intermédio do fornecimento via oral de 
10g de óxido crômico em duas doses diárias de 5g 
(em papelotes), até a manhã do 15º dia. Durante 
os quatro dias do período de coleta, cerca de 200g 
de fezes foram recolhidas diretamente da ampo-
la retal dos animais, duas vezes ao dia, às 6h e às 
12h do primeiro dia de coleta, com incremento de 
duas horas a cada dia de coleta subsequente. Des-
se modo, foram realizadas oito amostragens/ani-
mal/período, e, o material coletado foi em seguida 
acondicionado em sacos plásticos identificados, e 
armazenados em freezer a –20o C. Posteriormente, 
as amostras de fezes foram descongeladas e se-
cas em estufa a 55o C. Conforme método descrito 
por Williams et al. (1962), após a desidratação, as 
amostras foram moídas (1 mm) e compostas com 

base no peso seco ao ar, por animal, tratamento e 
período, e analisadas quanto ao teor de cromo em 
espectrofotômetro de absorção atômica. 

Utilizou–se a fibra em detergente neutro in-
digestível (FDNi) segundo Cochran et al. (1986) 
como indicador interno para avaliação do consu-
mo, para isso foram utilizados dois bovinos Tauro x 
Zebuínos, machos castrados, com peso vivo médio 
de 500kg (±22), fistulados no rúmen, alimentados 
com feno de tifton 85 e concentrado contendo tor-
ta de dendê. A metodologia consistiu na incubação 
in situ das amostras (ingredientes dos suplemen-
tos, forragens e fezes) por 144h, e posteriormente, 
submetidas ao tratamento térmico com solução 
de detergente neutro, durante uma hora, assu-
mindo o resíduo como indigestível. As amostras 
moídas em peneira de 2mm foram incubadas no 
rúmen, em sacos de TNT, gramatura 100, medindo 
de 11 x 6cm, nos quais foram depositados de 4 a 5 
gramas de MS das amostras. 

Tabela 1.1 – Composição percentual do suplemento concentrado

Ingredientes (% MS)
Níveis de torta de dendê (% MS)

0 25 50 75

Grão de milho moído 80,17 59,65 39,14 18,63

Farelo de soja 13,99 9,50 5,02 0,53

Torta de dendê 0,00 25,00 50,00 75,00

Mistura mineral 3,00 3,00 3,00 3,00

Uréia 2,57 2,57 2,57 2,57

Sulfato de amônio 0,27 0,27 0,27 0,27

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabela 1.2 – Composição química do suplemento concentrado 

Item (% MS)
Níveis de torta de dendê (% MS) 

0 25 50 75

Matéria Seca (MS) 89,86 90,88 91,69 92,53

Matéria Orgânica (MO) 88,34 89,23 89,91 90,61

Proteína Bruta (PB) 19,96 18,86 17,71 16,56

Extrato Etéreo (EE) 1,81 4,36 6,91 9,45

Cinzas (Cz) 1,52 1,12 0,72 0,32

Fibra em Detergente Neutro (FDN) 10,79 25,73 40,65 55,57

FDN indigestível (FDNi) 7,92 16,10 24,25 32,41

Carboidratos Não Fibrosos (CNF) 71,69 56,13 40,40 24,70

Carboidratos totais (CT) 69,83 68,95 67,92 66,90

Nutrientes digestíveis totais (NDT) 78,74 75,50 72,07 68,67

Energia metabolizável (Mcal/kg) 3,40 3,00 2,60 2,55

Energia Líquida lactação (Mcal/kg) 2,20 1,92 1,64 1,60
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As estimativas do consumo foram obtidas pela 
seguinte equação:

CMS (kg/dia) = {[(PF * CIF) – IS]/CIFO} + CMSS

Em que: CMS = consumo de matéria seca (kg/
dia); PF = produção fecal (kg/dia); CIF = concen-
tração fecal de FDNi (kg/kg de MS); IS = indicador 
(FDNi) no suplemento (kg/dia); CIFO = FDNi na for-
ragem (kg/kg de MS); CMSS = consumo de matéria 
seca do suplemento (kg/dia).

Os coeficientes de digestibilidade da MS e dos 
nutrientes foram calculados segundo Silva & Leão 
(1979): CD= [(kg de nutriente ingerido – kg de nu-
triente excretado)]/(kg de nutriente ingerido) X 100.

Para avaliar qualitativamente a forragem con-
sumida pelos animais, nos dias de mudança de 
piquete foram coletadas amostras de forragem 
por meio de pastejo simulado, assumindo–se que 
representassem material similar ao que estava 
sendo ingerido pelos animais. Assim, acompa-
nhava–se um animal de cada um dos quatro gru-
pos experimentais por 30 minutos, e coletava–se 
manualmente uma porção de forragem, mediante 
ação de pastejo simulada, assumindo–se que fosse 
similar a consumida pelo animal. A amostra resul-
tante era armazenada e posteriormente reunida 
em uma amostra composta para análise de sua 
composição química e utilização em estudos de 
degradação.

No 16º dia foram coletadas amostras de san-
gue obtidas por punção da veia e ou artéria coc-
cígea em cada uma das 16 vacas em jejum, duas, 
quatro e seis horas após a alimentação. As amos-
tras foram coletadas em tubos vacuolizados (vacu-
tainer) de 10 mL, contendo gel separador de fase 
para dosagem de glicose, ureia e nitrogênio uréico 
no soro. Imediatamente após a coleta, os tubos fo-
ram refrigerados até a centrifugação, realizada a 
3500g durante 20 minutos, o soro obtido foi trans-
ferido para microtubos plásticos, identificados e 
armazenados a –20ºC, até as análises laborato-
riais. As análises foram realizadas no Laboratório 
de Bromatologia e Nutrição Animal do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, 
Campus Catu, Bahia, por meio de kits comerciais 
Labtest®, pelo método enzimático colorimétri-
co de ponto final em aparelho automático para 
bioquímica sanguínea (Sistema de Bioquímica 

Automático SBA–200 – CELM). Os teores de nitro-
gênio uréico sanguíneo (N-Uréico) e glicose (GLI) 
foram determinados em espectrofotômetro, ten-
do como pressuposto que a ureia plasmática con-
tém 46% de N. 

As determinações de matéria seca (MS), ma-
téria orgânica (MO), nitrogênio total, extrato eté-
reo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) dos 
alimentos, das sobras e das fezes, bem como, as 
estimativas de fibra em detergente ácido (FDA) e 
lignina dos alimentos foram realizadas conforme 
Silva & Queiroz (2002). A hemicelulose foi calcula-
da pela diferença entre os teores de FDN e FDA e 
a Lignina determinada em H2SO4 a 72%. A proteí-
na bruta (PB) foi obtida pelo produto entre o teor 
de nitrogênio total e o fator 6,25. Os valores de ni-
trogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e 
nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) 
foram determinados nos resíduos obtidos após o 
tratamento das amostras, respectivamente, com 
detergente neutro ou ácido, observando–se os 
procedimentos preconizados por Pereira & Rossi 
Júnior (1994), permitindo a obtenção da fibra em 
detergente neutro isenta de cinzas e proteínas 
(FDNcp). O carboidratos totais (CT) foram calcu-
lados segundo Sniffen et al., (1992). Os carboidra-
tos não fibrosos (CNF) foram calculados de acordo 
com Weiss (1998), como: CNF (%)=100 – (%FDNcp 
+ %PB + %EE + %cinzas). 

Os dados foram analisados mediante uso dos 
procedimentos GLM (General Linear Models) e 
REG (Regression) (SAS, 2004). A escolha dos mo-
delos de regressão foi realizada pelo seu grau de 
ajuste, com base no coeficiente de determinação 
ajustado (adj–R2), na significância da regressão, 
testada pelo teste F, e na significância dos coefi-
cientes de regressão pelo teste t. 

Resultados e discussão
A massa de forragem observada durante o ex-

perimento foi em média 8.722kg MS/ha com oferta 
média de 8,32% do PV em MS de foragem, o que 
está de acordo com Silva et al. (2009), que preconi-
zam uma oferta de forragem de 6 a 9% do PV para 
vacas leiteiras em Penissetum purpureum cv. anão. 
Embora a pastagem utilizada neste trabalho fosse 
capim massai (Panicum maximum cv. Massai), com 
oferta pretendida de 8% do PV, em que pese às 
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o fato dos animais estarem a pasto, em condições 
de selecionar da forragem a FDN mais digestível, 
conforme demonstrado pela ausência de alteração 
no consumo de FDN de forragem e também pela 
inobservância de efeito dos níveis de torta de den-
dê sobre o consumo de NDT.

Por outro lado, os carboidratos não fibrosos, 
que compõem a fração dos carboidratos mais 
prontamente disponível para fermentação rumi-
nal, foram significativamente reduzidos (P < 0,05), 
o que reflete o decréscimo de energia nas dietas 
resultante da adição de TD. Em um trabalho com 
níveis de substituição de 20, 40, 60 e 80% da ma-
téria seca do concentrado por torta de dendê, 
em cabras lactantes, Andrade Sobrinho (2010), 
também verificou decréscimo linear no consumo 
de CNF. Este no maior nível de substituição (80% 
TD) significou apenas 10% do consumo de CNF da 
dieta mais consumida. Ao trabalharem com níveis 
de torta de dendê na dieta de ovinos Nunes et al. 
(2011), também não verificaram efeitos sobre os 
consumos de MS, MO e NDT em nenhuma das 
suas formas de expressão. 

O consumo de EE foi linear e crescente, en-
quanto que, o consumo de CNF foi linear e decres-
cente, de modo semelhante, Nunes et al. (2011) 
ao trabalharem com níveis de inclusão de torta de 
dendê na dieta de ovinos, observaram este mesmo 
comportamento em relação ao EE e CNF, entre-
tanto, o consumo de FDN foi crescente e positivo, 
no que diferiram deste estudo. 

Os consumos de matéria seca de concentra-
do (MSc), proteína bruta de concentrado (PBc), 
proteína bruta total (PBt), extrato etéreo de con-
centrado (EEc), extrato etéreo total (EEt), fibra 
em detergente neutro de concentrado (FDNc), 
carboidratos não fibrosos de concentrado (CNFc), 
carboidratos não fibrosos total (CNFt), carboidra-
tos totais de concentrado (CTc) e nutrientes diges-
tíveis totais de concentrado (NDTc) (Tabela 1.6), 
foram influenciados pelos níveis de torta de dendê 
no concentrado, o que refletiu efeito aditivo da TD 
sobre estas frações nutricionais, ou seja, acrésci-
mo de TD resultará em diminuição dos consumos 
destas frações.

 O efeito sobre o EE foi contrário, o acrésci-
mo de TD aumentou o consumo desta fração em 
decorrência da elevação do percentual de oferta 

diferenças quanto a hábito de crescimento e estru-
tura do dossel, a oferta disponibilizada em termos 
médios foi igual (8,32% do PV). 

Os consumos de matéria seca e matéria or-
gânica (Tabela 1.3) não foram influenciados pelos 
níveis de torta de dendê no concentrado, os va-
lores médios alcançados foram 11,34kg/dia, 2,5% 
PV e 115,14g/kg0,75 para MS e 10,01kg/dia, 2,16% 
PV e 100,04g/kg0,75 para MO, respectivamente. 
Similarmente, Silva et al. (2009) ao trabalharem 
com vacas em lactação, também não encontra-
ram efeito da suplementação com concentrado 
sobre o consumo de MS, entretanto, os valores 
médios de consumo foram maiores 14,12kg/dia e 
2,75% PV. Esta diferença pode estar associada ao 
peso corporal das vacas utilizadas nos experimen-
tos, 437kg (± 59,7) contra 520kg (± 40,0), uma vez 
que, vacas em lactação mais pesadas tendem a um 
maior consumo de matéria seca. A PB foi consumi-
da linear e decrescentemente, variando de 1,10 a 
0,87kg/dia, 0,25 a 0,19% PV e 11,27 a 8,70g/kg0,75. 
Este decréscimo pode ser creditado ao menor 
consumo de concentrado nos maiores níveis de 
inclusão de torta de dendê, significativamente re-
duzido conforme a equação, Ŷ = 2,864 – 0,014TD; 
R2 = 0,84. De fato, o aumento no nível de torta de 
dendê no concentrado resultou no decréscimo do 
consumo de proteína bruta nas três formas de ex-
pressão (1,10 a 0,87kg/dia; 0,25 a 0,19% PV; 11,27 
a 8,70g/kg0,75) e acréscimo no consumo de EE que 
variou entre 0,30 a 0,40kg/dia, 0,07 a 0,09% PV e 
3,05 a 4,14g/kg0,75, o que está de acordo ao relata-
do por Rodrigues Filho et al. (2001), que atribui à 
adição de torta de dendê, o efeito linear sobre os 
consumos PB, EE e NDT, tendo aqueles autores 
concluído pela responsabilidade do processo de 
beneficiamento, com altos níveis de casca na com-
posição do coproduto. 

Os consumos de FDN, CT e NDT não foram in-
fluenciados pelos níveis de torta de dendê no con-
centrado, por sua vez, o consumo de CNF no nível 
máximo de adição (75%) representou apenas 41% 
do consumo da dieta com 0% de adição de TD. A 
torta de dendê é um coproduto com níveis eleva-
dos de FDN (71,13%), esta fração se correlaciona 
negativamente com a energia, seria então espera-
do efeito sobre o consumo, mediado pelos meca-
nismos físicos de saciedade. Não foi verificada esta 
ocorrência, pois, não houve supressão do consumo 
geral de MS e MO, isto pode estar relacionado com 
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Tabela 1.3 – Consumos médios diários das frações nutricionais expressos em quilogramas por dia (kg/dia), percentagem do peso 
vivo (%PV) e em tamanho metabólico (g/kg0,75), por vacas em lactação a pasto submetidas a suplementação concentrada com 
torta de dendê

Item
Níveis de torta de dendê (%MS)

1EPM
Valor P

0 25 50 75 Linear Quadrático

Matéria seca 
(MS)

kg/dia 11,68 11,58 11,32 10,77 0,5661 0,2442 0,6886

% PV 2,63 2,55 2,49 2,33 0,1156 0,0701 0,7675

g/kg0,75 120,38 117,01 114,97 108,18 5,1619 0,0998 0,7414

Matéria 
orgânica (MO)

kg/dia 10,28 10,02 9,83 9,90 0,4651 0,5191 0,7282

% PV 2,16 2,21 2,17 2,10 0,1050 0,6062 0,5744

g/kg0,75 101,3 101,96 99,75 97,14 4,5803 0,4761 0,7231
2Proteína bruta 
(PB)

kg/dia 1,10 1,06 0,96 0,86 0,0449 0,0003 0,4900

% PV 0,25 0,24 0,22 0,19 0,0115 0,0002 0,1830

g/kg0,75 11,26 10,89 9,97 8,70 0,4109 0,0001 0,2784
3Extrato etéreo 
(EE)

kg/dia 0,30 0,36 0,40 0,40 0,2004 0,0004 0,1067

% PV 0,06 0,08 0,09 0,09 0,0040 0,0001 0,0488

g/kg0,75 3,05 3,68 4,13 4,06 0,1814 0,0001 0,0569

Fibra em 
detergente 
neutro (FDN)

kg/dia 7,11 7,39 7,78 7,84 0,0413 0,1855 0,7952

% PV 1,60 1,61 1,72 1,70 0,0863 0,3201 0,8289

g/kg0,75 73,19 75,04 79,00 78,65 3,9000 0,2497 0,7801
4Carboidratos 
não fibrosos 
(CNF)

kg/dia 2,59 2,19 1,60 1,08 0,0612 0,0001 0,3374

% PV 0,59 0,48 0,35 0,24 0,0171 0,0001 0,8559

g/kg0,75 26,74 22,37 16,13 10,84 0,6494 0,0001 0,4824

Carboidratos 
totais (CT)

kg/dia 8,75 8,65 8,47 8,09 0,4415 0,2769 0,7513

% PV 1,94 1,90 1,86 1,76 0,0903 0,1356 0,7832

g/kg0,75 90,36 87,94 86,11 81,31 4,0039 0,1112 0,7679

Nutrientes 
digestíveis 
totais (NDT)

kg/dia 6,88 6,68 6,49 6,08 0,4050 0,1589 0,8059

% PV 1,55 1,46 1,44 1,31 0,0801 0,3095 0,7859

g/kg0,75 71,03 67,83 66,1 61,13 3,6335 0,0683 0,8080
1EPM = erro padrão da média.; 2CPB, Ŷ = 1,118 – 0,0032 TD, R2 = 0,9657; Ŷ = 0,26 – 0,00083 TD, R2 = 0,8963; Ŷ = 11,50 – 0,035 TD, R2 = 
0,9479; 3CEE, Ŷ = 0,3140 + 0,00014 TD, R2 = 0,8337; Ŷ = 0,007 + 0,0003 TD, R2 = 0,82; Ŷ = 3,21 + 0,014 TD, R2 = 0,8252; 4CCNF, Ŷ = 2,6369 
– 0,21TD, R2 = 99,50; Ŷ = 0,6013 – 0,0047 TD, R2 = 0,9980; Ŷ = 27,11 – 0,2157 TD, R2 = 0,9960.

(Tabela 1.3), da proporção do EE na MS ingerida 
e da predominância de ácidos graxos saturados 
com maior passagem destes ao trato digestivo 
posterior com melhor aproveitamento digestivo. 
A ausência de efeito dos níveis de TD sobre o coefi-
ciente de digestibilidade do EE (Tabela 1.5) refletiu 
esta ocorrência. 

Os coeficientes de digestibilidade da matéria 
seca (CDMS), matéria orgânica (CDMO), proteína 
bruta (CDPB), carboidratos não fibrosos (CDNF) e 
carboidratos totais (CDCT), foram significativamen-
te reduzidos (P < 0,05) com a adição dos níveis de 
TD. Entretanto os coeficientes de digestibilidade 
do extrato etéreo (CDEE) e da fibra em detergente 
neutro não foram afetados (Tabela 1.5). 

A torta de dendê é um ingrediente com eleva-
do teor de FDN (71,13%), FDNcp (63,56%), sendo 
40,82% desta fibra indigestível (FDNi = 40,82%), 
Tabela 1. Portanto, seria justificado o decréscimo 
na digestibilidade das dietas com o incremento do 
nível de torta de dendê no concentrado. Os CDMS, 
CDMO, CDPB, CDCNF e CDCT diminuíram com a 
adição de torta de dendê, enquanto que o CDEE 
(73,71%) e CDFDN (55,45%) não foram influencia-
dos. Em um trabalho com ovinos, Carvalho et al. 
(2006) substituíram feno de tifton 15, 30 e 45% por 
torta de dendê e não observaram efeito sobre as 
digestibilidades da MS, MO, PB, FDN e CT, contra-
riamente ao verificado neste trabalho, contudo foi 
igual o efeito sobre o CDFDN que não foi influen-
ciado (P > 0,05). 
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Tabela 1.4 – Consumos médios de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra 
em detergente neutro (FDN), carboidratos não fibrosos (CNF), carboidratos totais (CT), nutrientes digestíveis totais (NDT) dos 
concentrados (c), forragem (f) e consumos totais (t) em kg/dia, por vacas em lactação a pasto submetidas a suplementação 
torta de dendê

Item
Nível de torta de dendê (%MS)

1EPM
Valor P

0 25 50 75 Linear Quadrático
3MSc 2,69 2,73 2,28 1,66 0,2383 0,0001 0,6960

MSf 8,99 8,85 9,04 9,11 0,1004 0,2857 0,4982

MSt 11,68 11,58 11,32 10,77 0,5661 0,2442 0,6886
4MOc 1,17 1,61 1,56 1,34 0,2383 0,4627 0,0013
5MOf 9,11 8,41 8,27 8,56 0,3508 0,3633 0,0210

MOt 10,28 10,02 9,83 9,90 0,1205 0,5191 0,7282
6PBc 0,50 0,49 0,39 0,27 0,0386 0,0001 0,6947

PBf 0,60 0,57 0,57 0,60 0,0198 0,4936 0,5689
7PBt 1,10 1,06 0,96 0,87 0,0209 0,0003 0,4900
8EEc 0,05 0,12 0,16 0,16 0,0252 0,0002 0,6212

EEf 0,25 0,24 0,25 0,24 0,0065 0,3652 0,7916
9EEt 0,30 0,36 0,41 0,40 0,0260 0,0004 0,1067
10FDNc 0,29 0,70 0,93 0,92 0,1480 0,0003 0,5647

FDNf 6,82 6,70 6,86 6,92 0,0882 0,3612 0,4791

FDNt 7,11 7,40 7,79 7,84 0,1097 0,1855 0,7952
11CNFc 1,93 1,53 0,92 0,41 0,0627 0,0003 0,5891

CNFf 0,67 0,66 0,68 0,67 0,0085 0,2869 0,3244
12CNFt 2,60 2,19 1,60 1,08 0,0555 0,0001 0,3374
13CTc 1,88 1,88 1,55 1,11 0,1602 0,0004 0,2861

CTf 6,87 6,77 6,92 6,98 0,0783 0,4452 0,7652

CTt 8,75 8,65 8,47 8,09 0,1008 0,2769 0,7513
14NDTc 2,12 2,06 1,65 1,14 0,1631 0,0003 0,6319

NDTf 4,76 4,62 4,84 4,94 0,1137 0,5964 0,6716

NDTt 6,88 6,68 6,49 6,08 0,0827 0,1589 0,8059
2RV:C 77:23 76:24 80:20 85:15 – – –

1Erro Padrão da Média; 2RV:C = relação volumoso concentrado; 3MSc, Ŷ = 2,871 – 0,0142TD, R2 = 0,85; 4MOc, Ŷ = 1,1852 + 0,0217TD 
– 0,0003TD2 , R2 = 0,96; 5MOf, Ŷ = 9,1043 + 0,0369TD – 0,0004TD2, R2 = 0,99; 6PBc, Ŷ = 0,5313 – 0,0032TD, R2 = 0,91; 7PBt, Ŷ = 1,1181 – 
0,0032TD, R2 = 0,96; 8EEc, Ŷ = 0,06661 + 0,0015TD, R2 = 0,84; 9EEt, Ŷ = 0,315 + 0,0014TD, R2 = 0,82; 10FDNc, Ŷ = 0,3923 + 0,0085TD, R2 
= 0,83; 11CNFc, Ŷ = 1,9725 – 0,0207TD, R2 = 0,99; 12CNFt, Ŷ = 2,64 –0,0206TD, R2 = 0,99; 13CTc, Ŷ = 2,00 – 0,0106TD, R2 = 0,87 e 14NDTc, 
Ŷ = 2,243 – 0,0134TD, R2 = 0,91. 

Tabela 1.5 – Coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca (CDMS), proteína bruta (CDPB), extrato etéreo (CDEE), 
fibra em detergente neutro (CDFDN) e carboidratos não fibrosos (CDCNF) de vacas em lactação a pasto submetidas a 
suplementação concentrada com torta de dendê

Parâmetros
(%)

Níveis de torta de dendê (%MS)
1EPM

Valor P

0 25 50 75 Linear Quadrático
2CDMS 55,56 53,60 50,0 49,35 1,39 0,0008 0,6286
3CDMO 61,81 59,60 56,93 54,3 1,46 0,0003 0,8809
4CDPB 71,00 68,44 68,99 60,98 1,24 0,0001 0,3035

CDEE 71,89 71,30 76,93 74,74 2,16 0,1483 0,7127

CDFDN 53,88 57,22 55,22 55,86 1,99 0,6625 0,5000
5CDCNF 66,61 47,93 50,58 36,31 3,26 0,0001 0,5036
6CDCT 59,62 55,32 55,45 50,95 1,64 0,0009 0,9524

1Erro Padrão da Média; TD = torta de dendê; 2CDMS = Ŷ = 55,46 – 0,090TD R2 = 0,9406; 3CDMO = Ŷ = 61,94 – 0,101TD R2 = 0,9982; 
4CDPB = Ŷ = 71,78 – 0,118TD R2 = 0,7533; 5CDCNF = Ŷ = 63,60 – 0,353TD R2 = 0,8331; 6CDCT = Ŷ = 59,22 – 0,103TD R2 = 0,8905.
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Não houve efeito dos níveis de torta de dendê 
sobre o comportamento do CDEE (P > 0,05), o que 
diferiu do observado por Carvalho et al. (2006), 
que verificaram aumento linear da digestibilida-
de do extrato etéreo. Os valores de CDEE entre os 
trabalhos foram elevados 73,71% e 80,17%, o que 
indica que o pool de componentes lipídicos que in-
tegram esta fração em dietas contendo TD, tem ní-
veis bastante satisfatórios de aproveitamento di-
gestivo. Os ácidos graxos saturados láurico (C12:0) 
e palmítico (C16:O), juntos, compõem 55,4% dos 
AGT da torta de dendê. Há correlação negativa en-
tre a absorção intestinal e a quantidade de ácidos 
graxos saturados. Contudo, a absorção intestinal 
de fontes saturadas tem aumentado na presen-
ça concomitante de AGI, principalmente o ácido 
oléico (13,85% dos AG da torta de dendê) de acor-
do com Lima (2010). A esta combinação pode ser 
creditada o comportamento do CDEE, que não foi 
influenciado pelos níveis de torta de dendê, efei-
to decorrente da maior emulsificação dos AG no 
intestino delgado, segundo Chalupa et al. (1986), 
corroborado por Palmiquist & Jenkins (1980), que 
reportam ser a emulsificação das gorduras intesti-
nais nos ruminantes dependentes da ação da liso-
lecitina e do ácido oléico. 

Os níveis de glicose e as concentrações pós–
prandiais não foram afetados pelos níveis de torta 
de dendê (P > 0,05) Tabela 1.6. De fato, vacas em 
lactação tem elevada demanda de glicose suprida 
principalmente pela gliconeogênese para manter 
em equilíbrio as concentrações plasmáticas de gli-
cose. A manutenção estável da glicose sanguínea 
está relacionada à estabilidade nas concentrações 
de glicose em ruminantes segundo Freitas Júnior 
et al. (2010) e sob rigoroso controle homeostático 
conforme Herdt, (2000).

A concentração média de glicose foi de 58,75 
mg/dl, com os valores observados em todos os 

níveis de inclusão da torta de dendê, de acordo 
aos padrões de referência relatados por Rebhun 
& Chuck (2000) para vacas em lactação, 45,00 a 
75,00 mg/dl. Os valores das concentrações médias 
de glicose verificadas neste trabalho (58,75 mg/dl), 
foram menores quando comparados aos de Freitas 
Júnior et al. (2010) que ao monitorarem os níveis 
de glicose sanguínea de vacas em lactação com 
suplementação lipídica, encontraram valor médio 
foi 75,4 mg/dl. Esta diferença pode ser creditada a 
alterações no perfil fermentativo ruminal causadas 
pelo uso de torta de dendê, que poderiam diminuir 
a concentração de propionato de origem ruminal 
que chega ao fígado, com menor estímulo a glico-
neogênese e consequentemente diminuição dos 
níveis de glicose, contudo, de modo semelhante 
a concentração de glicose não foi influenciada pe-
los níveis de suplementação. A glicose tem funda-
mental importância no metabolismo energético 
da vaca leiteira, devido à síntese de lactose, com 
maior demanda no período inicial do pós–parto, 
até ultrapassar o pico de lactação de acordo Gan-
dra, (2009).

A concentração média de glicose de 58,75 mg/
dl foi superior a observada por Vendramin et al. 
(2006) ao trabalharem com vacas Jersey divididas 
em dois grupos, até 70 dias de lactação, e após este 
período, que encontraram taxas médias de glicose 
sanguínea no 1º grupo de 47,7 mg/dl, e de 48,9 mg/
dl no 2º Grupo, níveis inferiores que os observados 
neste experimento, entretanto, ambos se situa-
ram dentro da normalidade fisiológica 45 a 75 mg/
dl, segundo Rebhun & Chuck, (2000). 

O comportamento do nitrogênio uréico (N-U-
réico) no soro foi quadrático (P < 0,05), (Figura 
1.) em função dos níveis de torta de dendê no su-
plemento concentrado. O que demonstrou que a 
relação entre os níveis de proteína e energia nas 

Tabela 1.6 – Níveis de glicose sanguínea 0, 2, 4, 6 de vacas em lactação a pasto submetidas a suplementação concentrada com 
torta de dendê

Horas pós-prandial
Níveis de torta de dendê %

1EPM
Valor P

0 25 50 75 Linear Quadrático

0 54,43 53,12 60,25 49,37 3,61 0,4952 0,2385

2 62,50 61,68 63,43 58,18 3,61 0,4903 0,5406

4 64,25 59,12 65,25 60,31 3,61 0,7257 0,9794

6 60,31 51,93 62,56 52,29 3,62 0,4084 0,7946
1Erro padrão da média, valores em mg/dl.
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rações experimentais manteve–se equilibrada, 
em razão da concentração de compostos nitro-
genados de origem metabólica no sangue estar 
correlacionada à utilização da proteína na dieta, 
ao aporte energético da ração e à interação des-
ses fatores. Os valores médios encontrados foram 
12,71; 13,20; 13,09 e 9,6 mg/dl, correspondentes 
respectivamente aos níveis 0, 25, 50, 75% de torta 
de dendê no concentrado. O nível desafio 75% TD, 
sempre expressou a menor concentração média 
de N-Uréico. Isto pode ser decorrente do efeito 
linear decrescente do consumo de proteína bruta 
do concentrado (75% TD), o que resultou em mais 
baixa ingestão líquida de proteína bruta ou menor 
aproveitamento metabólico desta. 

As concentrações pós–prandiais zero, dois, 
quatro e seis horas de N-Uréico (Tabela 1.7), em 
função dos níveis de torta de dendê, expressaram 
comportamento quadrático (P < 0,05). Os valores 
de N-Uréico observados variaram de 13,85 a 9,59  
mg/dl, estes foram menores quando comparados 
aos de Freitas Júnior et al. (2010) também em va-
cas leiteiras que observaram valores de 19,81 a 
13,24 mg/dl. Segundo Lucci et al. (2006) são es-
perados valores de 8 a 14 mg/dl de N-Uréico, en-
quanto, Rebhun & Chuck (2000) relatam taxas de 
nitrogênio uréico no soro de até 30 mg/dl, limiares 
entre os quais se situaram os valores observados 
neste experimento. 

O efeito quadrático da concentrações de  
N-Uréico no soro (P < 0,05) entre as horas de cole-
ta após a refeição, pode ser associado ao avanço 

do tempo pós-prandial, em razão do aumento da 
absorção de nitrogênio, o que acarreta maior con-
centração deste no sangue, podendo atingir picos 
entre duas a quatro horas após a refeição. Ao tra-
balharem com níveis de inclusão de torta de dendê 
na dieta de ovinos, Nunes et al. (2011) observaram 
comportamento quadrático dos níveis pós pran-
diais de N-Uréico em ovinos, de modo semelhan-
te, os autores creditaram esta ocorrência ao avan-
ço do tempo pós-prandial.

O aporte protéico pelas vacas neste experi-
mento transcorreu dentro do esperado, não foram 
verificados excessos ou insuficiência de compos-
tos nitrogenados destinados ao metabolismo para 
manutenção e produção, conforme indicados pe-
las taxas de N-Uréico observadas. Contudo, deve–
se considerar que neste experimento foram utili-
zadas vacas mestiças Holandês x Gir com potencial 
de produção menor que vacas puras, e produzindo 
em média 9,69kg de leite com 3,44% de gordura 
e 2,84% de proteína. Sabe–se que as concentra-
ções de N-Uréico variam linearmente com o nível 
de produção de leite de acordo com Lucci et al. 
(2006), portanto, produções mais baixas resultam 
de demandas menores de compostos nitrogena-
dos dietéticos, o que resulta em menor excreção 
metabólica de derivados. 

 Os valores de N-Uréico observados neste tra-
balho, variaram de 13,85 a 9,59 mg/dl, estes valores 
não estão relacionados a ocorrência de problemas 
reprodutivos, uma vez que, vacas com nitrogênio 
uréico acima de 19 mg/dl apresentam taxas de 
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Figura 1 – Nitrogênio uréico no soro (mg/dl) de vacas em lactação a pasto 
submetidas a suplementação concentrada com torta de dendê
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concepção mais baixas do que aquelas com mais 
baixo nitrogênio uréico sanguíneo. Foi sugerido 
por Butler (2004) que o excesso de proteína bruta 
na dieta ou de proteína degradável no rúmen, po-
deria afetar a reprodução de vacas através de um 
aumento nas concentrações sanguíneas de nitro-
gênio uréico. O decréscimo na taxa de concepção 
seria devido a alterações no endométrio, já que o 
pH uterino seria reduzido segundo Santos, (2005). 

Os dados demonstraram que a adição de níveis 
de torta de dendê no geral não afetou os consumos 
de MS e MO. Os parâmetros metabólicos glicose 
e N-Uréico mantiveram–se dentro dos limites da 
normalidade fisiológica. A predominância de AGS 
e o crescente aporte de EE nas dietas resultam cer-
to benefício por possibilitar aumento da densidade 
energética das dietas com mínima influência sobre 
o metabolismo ruminal, pela predominância de 
ácidos graxos saturados, que serão disponibiliza-
dos no intestino delgado onde sistemicamente se-
rão integrados ao metabolismo animal. Contudo, 
pelo fato dos níveis de TD terem se correlacionado 
negativamente com os parâmetros relacionados 
à energia, com efeito supressivo no consumo de 
frações nutricionalmente importantes como a PB 
e CNF e nas digestibilidade da MS, MO, PB, CNF e 
CT, a sua utilização deve ser criteriosa e pautada 
em limites estreitos de controle. 

O alto conteúdo de fibra (FDN, 71,13%) e o ex-
pressivo teor de lignina (17,03%) que associados 
compõem uma matriz de difícil degradação, asso-
ciados ao baixo teor de CNF (12,10%) da torta de 
dendê, determinam a necessidade de um maior 
tempo de residência no rúmen, para que níveis 
mais elevados de degradação sejam alcançados, 
desta forma, níveis menores de torta de dendê re-
sultam em maior disponibilidade de nutrientes. 

Conclusão
O decréscimo dos coeficientes de digestibilida-

de de frações nutricionalmente importantes como 
a PB e o CNF, indicam não ser a torta de dendê um 
ingrediente adequado para compor suplementos 
concentrados para vacas em lactação pasto. Os pa-
râmetros sanguíneos demonstraram que a inclusão 
torta de dendê não influencia o metabolismo ener-
gético ou protéico de vacas em lactação a pasto, e 
os níveis metabólicos observados se situaram den-
tro dos padrões de normalidade fisiológica. 
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Resumo – Nos meliponineos neotropicais são es-
cassos os trabalhos sobre o tema melhoramento 
genético. As informações obtidas são provenien-
tes dos conhecimentos tradicionais, geralmente 
focado em apenas um aspecto, sem analisar os di-
versos parâmetros que influenciam na seleção de 
colônias. Este trabalho teve por objetivo utilizar o 
Índice Soma de Ranks para classificar colônias de 
Melipona scutellaris, visando à seleção de genóti-
pos com atributos adequados para a produção. 
Um total de 52 colônias de Melipona scutellaris 
Latreille, 1811, pertencentes a geração F2 de um 
programa de seleção para produção desenvolvido 
na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
Brasil, foram analisadas e classificadas quanto aos 
parâmetros de maior representatividade: o tama-
nho da glossa, a produção estimada de mel, a pro-
dução estimada de pólen e o tamanho dos favos. 
A metodologia utilizada na classificação foi basea-
da na aplicação do índice de soma de ranks ou de 
classificação. Os resultados demonstraram que as 
colônias melhor classificadas foram: 143, 261, 218, 
257, 211, 153, 254, 279, 168 e 141 indicando que o 
índice soma de ranks pode ser utilizado com su-
cesso na classificação de colônias de M. scutellaris, 

constituindo uma ferramenta importante para a 
escolha de colônias mais produtivas quando estão 
envolvidas muitas características no processo de 
seleção. 

Palavras-chave – Meliponicultura, abelhas sem 
ferrão, melhoramento genético. 

Abstract – In meliponin neotropical, there are few 
studies on the topic breeding. The information ob-
tained from traditional knowledge is often focused 
on only one aspect without considering the various 
parameters that influence the selection of colonies. 
This study aimed to use the Rank’s Sum to rank colo-
nies of Melipona scutellaris, aiming the selection of 
genotypes with suitable attributes for production. A 
total of 52 colonies of M. scutellaris Latreille, 1811, 
belonging to F2 generation of a screening program 
for production developed at the University Federal 
do Recôncavo da Bahia, Brazil, were analyzed and 
classified according to the most representative para-
meters: the size of the glossa, estimated production 
of honey, the estimated production of pollen and the 
size of the comb. The methodology used in the clas-
sification was based on the application of the index 
sum of rank or rating. The results showed that the 
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better classified colonies were: 143, 261, 218, 257, 
211, 153, 254, 279, 168 and 141 indicating that the 
index sum of ranks can be used successfully in the 
classification of colonies of M. scutellaris, constitu-
ting an important tool for choosing the most produc-
tive colony where many features are involved in the 
selection process. 

Keywords – Meliponiculture, stingless bees, genetic 
breeding. 

Introdução
A criação de abelhas sem ferrão é importante 

para a geração de emprego, renda e alimento para 
populações rurais. No Brasil apesar de sua impor-
tância a produtividade de mel é considerada baixa 
em relação a apicultura, isto devido à falta de es-
tudos que visem à melhoria das características fa-
voráveis ao seu desenvolvimento. Nesse sentido a 
principal ferramenta para produzir efeitos rápidos 
é o melhoramento genético, através da seleção de 
colônias com características adequadas a melhoria 
da produtividade.

O melhoramento genético em abelhas, no 
Brasil e no mundo tem sido desenvolvido com o 
gênero Apis. Diversos pesquisadores (MESSAGE 
et al., 2008; Bar-Cohen et al., 1978; MANRIQUE 
e SOARES, 2002; GRAMACHO, 2008; HELLMI-
CH et at.,1985) estudaram parâmetros (tamanho 
da glossa, resistência a doenças e outros) visando 
adequar essas características às técnicas de me-
lhoramento em abelhas para obtenção de um ma-
terial genético mais homogêneo. 

No melhoramento desenvolvido pelo homem 
são usados dois critérios: fenótipo e genótipo. A 
seleção baseada na produção é a seleção fenotí-
pica fisiológica, embora seja mais eficiente que a 
seleção fenotípica morfológica para imprimir pro-
gresso produtivo nos rebanhos, está sujeita a erros 
decorrentes da ação gênica aditiva e dos desvios 
causados pelos fatores ambientais (GIANNONI e 
GIANNONI, 1987).

Em programas de melhoramento de Apis mel-
lifera tem sido utilizada a seleção fenotípica mor-
fológica sendo os principais critérios utilizados na 
escolha de colônias: tamanho da glossa (PAULI-
NETI et al., 2006; PIGNATA e STORT, 1986), área 
da corbícula (SOUZA et al,, 2002; WOYKE, 1984), 

peso da pupa (NELSON e GARY, 1983) e tamanho 
da população (FARRAR, 1937; HARBO, 1986). 

 No meliponíneos neotropicais poucos são os 
trabalhos sobre estudos de melhoramento gené-
tico. As informações obtidas são provenientes dos 
conhecimentos tradicionais, geralmente focado 
apenas no aspecto produção de mel, sem analisar 
os diversos parâmetros que influenciam o melho-
ramento genético. Numa tentativa de propiciar 
bases para iniciar um trabalho sobre o tema, Kerr 
e Vencovsky (1982) e Vencovsky e Kerr (1982) pro-
puseram teoria sobre o uso de técnicas de melho-
ramento genético em abelhas do gênero Melipona, 
através da utilização da troca de rainhas. A fim de 
testar essa teoria Silva Barros (2006) utilizando 
poucas colônias de Melipona scutellaris realizou 
uma seleção para a produção de mel definindo 
como principal característica o peso, não obtendo 
resultado adequado.

O melhoramento em meliponíneos é bastante 
complexo, devido a não ser possível manter a co-
lônia dependente apenas da alimentação artificial, 
ou seja, sem uma grande influência do meio am-
biente. Também o seu sistema de determinação 
do sexo, que é baseado numa relação haplo-diplói-
de, torna o processo de seleção mais complexo. 
Em A. mellifera é utilizada a inseminação artificial, 
mas em M. scutellaris não foi conseguido sucesso 
nessa técnica.

A seleção de colônias em meliponíneos pode 
ser realizada através da utilização de vários ca-
racteres, necessitando de uma separação inicial 
entre as colônias mais e menos produtivas (KERR 
e VENCOVSKY, 1982). Martins et al., (2006) re-
lataram em trabalhos de melhoramento, que a 
seleção é uma ferramenta importante na obten-
ção de fenótipos superiores, desde que não seja 
baseada em uma característica, o que pode-se 
mostrar inadequada para obtenção de um produ-
to final superior. Uma alternativa a esse problema 
é a aplicação de índices de seleção nos processo 
de melhoramento. 

Santos e De Araújo (2001) afirmam que a téc-
nica do Índice de Seleção pode ser de grande uti-
lidade no melhoramento genético, pois permite 
combinar as múltiplas observações efetuadas nos 
indivíduos avaliados. Os índices são mais eficien-
tes em proporcionar aumentos num conjunto de 
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caracteres ao contrário da seleção baseada em 
apenas um caráter. Costa (2005) estimou parâ-
metros genéticos e fenotípicos em rainhas de A. 
mellifera africanizadas e demonstrou que há po-
tencial de seleção para as características estuda-
das, no entanto a seleção simultânea dessas ca-
racterísticas deverá ser feita por meio de índices 
de seleção.

De acordo com Cruz e Regazzi (1997) o índice 
de soma ranks consiste em classificar os materiais 
genotípicos em relação a cada um dos caracte-
res, em ordem favorável ao melhoramento. Uma 
vez classificados, são somadas as ordens de cada 
material genético, resultando em uma medida 
adicional tomada como índice de seleção. O índice 
de soma de ranks hierarquiza os genótipos inicial-
mente para cada característica, por meio de atri-
buição de valores absolutos. A principal vantagem 
deste índice é a sua fácil aplicação não necessitan-
do ajustar as unidades das variáveis.

A ampliação dos estudos para definição de cri-
térios para a seleção de colônias de meliponíneos 
se faz necessária visando contribuir para o aumen-
to da produtividade e inserção dessa atividade no 
contexto econômico atual. 

Este trabalho teve por objetivo utilizar o Índice 
Soma de Ranks para classificar colônias de Melipona 
scutellaris, visando à seleção de genótipos para uti-
lização em programas de melhoramento genético. 

Material e métodos
O projeto foi desenvolvido no meliponário 

e laboratório do Grupo de Pesquisa Insecta do 
CCAAB/UFRB e no Laboratório de Entomologia 
da UFRB instalado no Centro de Ciências Agrárias, 
Ambientais e Biológicas (CCAAB) da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), cidade de 
Cruz das Almas (12º39’20” W e 39º07’23” S, altitu-
de 220 m), Brasil. A área caracteriza-se por intensa 
atividade antrópica, com pomares, plantios diver-
sos e pastagem.

Um total de 52 colônias de Melipona scutellaris 
Latreille, 1811, pertencentes à geração F2 de um 
programa de seleção de colônias em condução na 
UFRB e visando a produção, tiveram os seguintes 
parâmetros morfológicos e de produção mensu-
rados: número, volume e dimensões dos potes de 

mel; produção de mel; número, peso e dimensões 
dos potes de pólen; produção de pólen; tamanho 
da glossa; número e tamanho dos favos; tamanho 
da população; peso da colônia e peso da rainha.

Para a classificação final das colônias foram 
selecionados os cinco parâmetros mais represen-
tativos (89,0% de contribuição), definidos pelo 
cálculo da contribuição relativa de caracteres rea-
lizado por meio do programa Genes (Cruz, 2001) o 
tamanho da glossa, a produção estimada de mel 
(resultante do número e tamanhos do pote multi-
plicado pelo volume),a produção estimada de pó-
len (número e tamanho do pote multiplicado pelo 
peso) e o tamanho dos favos.

Para a realização das análises estatísticas foi 
empregado o programa SAS (Statistical Analysis 
System, SAS Institute Inc.,1982) e as médias obti-
das foram empregadas na estatística não paramé-
trica utilizando a classificação pelo Índice Soma de 
Ranks (Mulamba & Mock,1978). A classificação foi 
baseada nos valores obtidos para cada parâmetro 
mensurado. 

Os valores atribuídos a cada característica fo-
ram somados, obtendo-se a soma dos índices que 
é o “rank”. Esses valores foram organizados em 
ordem crescente de forma a indicar a classificação 
dos genótipos, sendo que os menores índices obti-
dos na classificação correspondem aos genótipos 
melhores classificados (Cruz e Regazzi, 1997). 

Resultados e discussão
A classificação dos 52 genótipos avaliados é 

observada na Tabela 1. Algumas colônias obtive-
ram índices com valores iguais, mas a ordem de 
classificação foi decidida por meio de classificação 
dos índices obtida individualmente, para cada pa-
râmetro. Uma análise mais detalhada dos valores 
individuais permite entender a ordem de classifi-
cação das colônias. Garcia e Souza Júnior (1999) 
relataram que no índice de soma de classificação, 
quanto menor o valor obtido, melhor a classifica-
ção, sendo que esse índice não tem como objetivo 
a melhoria do valor genotípico e sim a simples clas-
sificação dos genótipos.

Colônias populosas podem significar aumen-
to da produção de mel, porém fatores climáti-
cos como chuva repentina e frio podem levar as 
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Tabela 1 – Índice de soma de ranks e ordem de classificação (CLAS) das 52 colônias de Melipona scutellaris avaliadas quanto a 
produção de mel (PME), produção de pólen (PPO), peso da colônia (PCO), tamanho da glossa (GLO), tamanho dos favos (FAV), 
colônia (COL)

COL PME CLAS PPO CLAS PCO CLAS GLO CLAS FAV CLAS Índice RF

143 340,00 21 660,15 1 4500 1 3,66 37 10,75 12 72 1

261 796,67 1 88,02 45 3600 4 3,76 21 13,67 2 73 2

218 602,00 6 473,52 3 4250 2 3,64 42 9,80 21 74 3

257 258,00 32 224,98 17 3250 5 3,79 16 11,42 5 75 4

211 472,27 15 301,40 6 2800 10 3,45 51 15,38 1 83 5

153 681,60 3 108,01 44 2200 18 3,81 11 10,92 8 84 6

254 480,53 14 274,08 12 3100 6 3,64 40 10,68 14 86 7

279 757,13 2 261,14 9 2150 24 3,75 24 9,50 27 86 8

168 421,67 16 69,00 47 3050 7 3,75 22 11,83 4 96 9

141 505,87 11 324,33 11 2300 14 3,61 45 9,69 22 103 10

293 276,00 29 322,60 8 1800 35 3,79 15 10,45 16 103 11

249 385,20 17 202,02 21 1400 47 3,79 14 10,86 11 110 12

76 323,00 23 340,17 4 1950 28 3,69 31 9,57 25 111 13

294 381,80 18 238,95 19 2200 22 3,75 23 9,31 29 111 14

301 214,20 42 184,32 27 2800 11 3,80 13 10,38 18 111 15

172 519,20 10 469,80 2 1650 40 3,78 17 8,00 46 115 16

258 549,73 8 124,00 40 2200 21 3,82 9 8,54 39 117 17

260 604,80 5 157,00 34 2900 9 3,66 35 8,71 38 121 18

208 337,33 22 330,60 7 3750 3 3,48 50 8,50 40 122 19

248 198,00 47 374,40 5 1750 36 3,86 2 9,11 32 122 20

162 251,00 33 202,02 22 2950 8 3,33 52 10,88 10 125 21

202 266,00 30 184,00 29 1800 32 3,84 4 9,21 30 125 22

305 522,00 9 296,48 15 1700 39 3,67 34 9,50 28 125 23

30 486,00 13 286,33 13 1800 30 3,69 30 8,13 44 130 24

226 281,07 28 119,04 41 1650 41 3,87 1 10,19 19 130 25

201 361,67 20 48,00 49 1800 31 3,77 18 10,75 13 131 26

122 608,00 4 194,09 26 2650 12 3,65 39 6,00 51 132 27

220 250,00 34 107,04 42 2600 13 3,71 27 10,39 17 133 28

250 294,67 27 218,40 25 2300 16 3,71 26 8,33 42 136 29

207 310,67 26 91,98 46 1900 29 3,77 19 10,03 20 140 30

244 199,00 45 255,00 16 1600 44 3,85 3 9,06 34 142 31

193 320,00 25 181,09 24 2050 26 3,77 20 6,54 49 144 32

300 379,80 19 190,05 23 2200 23 3,66 38 8,42 41 144 33

291 488,33 12 165,00 28 950 50 3,61 46 10,90 9 145 34

232 187,00 49 168,00 32 900 51 3,82 8 11,04 7 147 35

206 245,00 36 0,00 51 2100 25 3,66 36 9,68 24 172 45

255 567,60 7 153,30 38 1600 45 3,61 47 8,94 35 172 46

242 235,00 40 54,00 48 1800 34 3,84 5 7,38 48 175 47

302 209,00 43 83,04 43 2300 17 3,64 41 9,17 31 175 48

253 260,00 31 185,04 36 2200 20 3,63 44 7,78 47 178 49

235 152,00 51 34,00 50 600 52 3,68 32 11,83 3 188 50

251 320,60 24 132,00 39 1200 48 3,67 33 8,06 45 189 51

303 240,80 38 262,60 14 1000 49 3,59 48 6,08 50 199 52
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operárias a utilizar o alimento armazenado para 
manutenção da colônia sendo o mel o primeiro 
recurso que elas lançam mão. Portanto colônias 
mais populosas consumirão maior quantidade de 
alimento em regiões com alternância de condições 
meteorológicas. No tamanho dos favos (FAV) a co-
lônia 143 ocupa a décima segunda posição, sendo 
este um dos quesitos responsáveis pelo tamanho 
da população da colônia.

O parâmetro peso da colônia (PCO) constitui 
em melíponas a soma de: favos, indivíduos, potes 
de alimento e geoprópolis, não representando um 
caráter fundamental na seleção de colônias para a 
produção de mel nesse gênero. Ao utilizar o peso 
como parâmetro para avaliar a produção de mel 
deve-se desconsiderar o valor da geoprópolis acu-
mulada na colônia evitando uma análise imprecisa 
do peso real. A classificação da colônia 143 em pri-
meiro lugar foi determinada pela classificação nos 
parâmetros: produção de pólen e peso da colônia. 
Essa colônia pode ser considerada adequada a se-
leção para a produção de pólen.

A colônia 261 relacionada em segundo lugar 
na classificação geral obteve a maior nota na pro-
dução de mel. Apresenta também boa colocação 
nos parâmetros PCO e FAV. No parâmetro PPO e 
GLO está inclusa no grupo das colônias de menor 
produção, sendo que na seleção realizada pelo 
meliponicultor no campo esta colônia seria consi-
derada como ideal para a escolha visando a pro-
dução de mel.

As colônias 218 e 257 respectivamente ter-
ceiro e quarto lugares na classificação obtiveram 
índice próximos, alcançando a 218 melhor classi-
ficação devido a pontuações obtidas nos quesitos 
PME, PPO e PCO. Na seleção para a produção de 
mel esta colônia (218) compõe o perfil adequado, 
obtendo um dos maiores valores para esses que-
sitos. O fato da colônia 218 obter o segundo lugar 
no PCO pode ser devido à quantidade de pólen ar-
mazenado. 

A colônia classificada em primeiro lugar no fa-
tor FAV é a de número 211, que está na quinta co-
locação geral, sexto lugar na PPO e décimo quinto 
lugar na PME. Fonseca e Kerr (2006) afirmaram 
que o maior tamanho dos favos contribui no au-
mento da quantidade de cria e população, aumen-
tando a proporção de coletoras e a quantidade de 

pólen coletado, esse fato é observado na coloca-
ção obtida pela colônia 211. 

Ao analisar a Tab. 1 observa-se que as cinco 
primeiras colônias tiveram os melhores índices 
quanto PPO, PCO, PME, FAV. As 10 colônias mais 
produtivas em mel, em ordem de classificação, 
são: 261, 279, 153, 122, 218, 260, 255, 258, 305 e 
172. Verifica-se que entre as cinco melhores foram 
encontradas quatro colônias classificadas entre os 
primeiros lugares pelo índice de soma de ranks, 
sendo que as demais se encontram no grupo das 
vinte melhores na tabela, com variações na classi-
ficação para cada parâmetro. 

Para o parâmetro glossa (GLO) a melhor colô-
nia classificada foi a 226. Essa colônia ocupa o vi-
gésimo oitavo lugar na PME e vigésimo quinto lu-
gar na classificação geral o que indica não ser este 
um parâmetro que deva ser utilizado na seleção. 
Isto pode ser visualizado analisando-se a Tab. 1, é 
possível observar que entre as colônias seleciona-
das nos primeiros lugares nenhuma se destacou 
quanto ao tamanho da glossa, apesar da glossa 
apresentar o maior valor de contribuição na im-
portância de caracteres (Fig. 1). Souza et al., (2002) 
relatam que o comprimento da glossa apresenta 
baixa correlação com a produção de mel em Apis 
mellifera. 

Embora entre as 10 primeiras colônias classi-
ficadas existam parâmetros com valores de clas-
sificação não aceitas por alguns melhoristas, esse 
trabalho trata da classificação de colônias para ini-
ciar um processo de seleção baseado em diversos 
caracteres. Resende (2002) relatou que quando a 
seleção envolve mais de um caráter se pode adotar 
vários sistemas de seleção. No caso do índice de 
soma de ranks são considerados simultaneamente 
todos os caracteres de interesse evitando o dire-
cionamento único de caracteres.

Lêdo et al., (2007) relataram que um índice de 
seleção é uma tentativa de resumir em um úni-
co número informações de vários caracteres, de 
modo que os melhores valores dos índices discri-
minem os melhores genótipos, na média dos ca-
racteres que estejam sendo considerados. Enquan-
to que Cruz e Regazzi (1997) e Santos et al. (2007) 
consideram que os índices de seleção permitem 
gerar um agregado genotípico sobre o qual exer-
ce a seleção, funcionando como caráter adicional 
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resultante da combinação de determinadas carac-
terísticas escolhidas pelo melhorista, nas quais se 
deseja exercer a seleção simultânea, permitindo 
separar genótipos superiores independente ou 
não da existência de correlações e características. 

O índice de seleção é capaz de analisar carac-
terísticas do animal e o seu impacto econômico, 
contribuindo para que a seleção seja feita com 
base no lucro que a característica pode proporcio-
nar e auxiliando no cálculo do valor do material ge-
nético (Aguiar et al., 2009).

Atualmente a escolha de colônias, realizada 
pelos meliponicultores se baseiam na utilização 
de apenas um critério, normalmente a produção 
de mel. O fato pode levar a conseqüências desas-
trosas na manutenção de variabilidade genética e 
também da produtividade. A utilização de apenas 
uma característica na seleção de genótipos pode 
induzir ao melhorista e ao meliponicultor a erros 
na avaliação final, pois a produção é resultante 
da combinação de diversos fatores e fortemen-
te influenciada pelas variações do ambiente. A 

seleção aplicada a um único caráter pode levar 
a maiores ganhos, porém com efeitos indesejá-
veis sobre os demais caracteres (SANTOS e de 
ARAÚJO, 2001).

Engelsdorp e Otis (2000) trabalhando com A. 
mellifera optaram por incorporar valores atribuídos 
por apicultores a um índice de seleção modificado, 
que ignora as preocupações genéticas, principal-
mente porque as herdabilidades de características 
e as correlações entre elas são difíceis para deter-
minar e provavelmente continuará mal entendida. 

A classificação das colônias nesse trabalho foi 
resultado do percentual de 89,0% de representati-
vidade apresentado por cinco dos dez caracteres 
mensurados (Fig. 1).

Conclusão
O Índice Soma de Ranks permitiu classificar 

colônias de Melipona scutellaris com base na análi-
se simultânea de diferentes caracteres de interes-
se na seleção para melhoramento genético. 

PPO

7,93%

TPP

1,64%

PM

4,58%

TPM

0,12%

PCO

5,91%

GLO

63,00%

FAV

6,93%

NFV

4,36%

POP

1,56%

PRR

3,97%

Figura 1 – Percentual de importância dos caracteres avaliados na classificação de 
colônias de Melipona scutellaris: tamanho da glossa (GLO), tamanho dos favos (FAV), 
número de favos (NFV), população (POP), peso da rainha (PRR), produção de pólen 
(PPO), tamanho dos potes de pólen (TPP), produção de mel (PM), tamanho dos potes de 
mel (TPM), peso da colônia (PCO)

Rogério Marcos de Oliveira Alves, Carlos Alfredo Lopes de Carvalho,  

Bruno de Almeida Souza, Carlos Alberto da Silva Ledo, Larissa Silva Souza



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 2013 39

Referências bibliográficas
AGUIAR, H. N., EUCLYDES, R. A., SALARO, A. L., PAIVA, A. L. 

C., YAMAKI, M. B., TEIXEIRA, H. N. A. Índice de seleção 
utilizando dados simulados de tilápias do nilo, conside-
rando diferentes herdabilidades e efeitos pleiotrópicos 
ao longo de dez gerações. Disponível em http://www.
abz.org.br/files.php?…utilizando dados simulados . Aces-
so em: 11 de março de 2009. 

BAR-COHEN, R., ALPERN, G., BAR-ANAN, R. Progeny testing 
and selecting italian queens for brood area and honey 
production. Apidologie, França, v. 9, n. 2, p. 95 -100,1978. 

COSTA, F. M. Estimativas de Parâmetros genéticos e fenotípi-
cos para pesos e medidas morfométricos em rainhas Apis 
mellifera africanizada. 2005. 39f. Dissertação (Mestrado 
em Zootecnia). Universidade Estadual de Maringá, 2005. 

CRUZ, C. D., REGAZZI, A. J. Modelos biométricos aplicados 
ao melhoramento genético. 2ª Ed. Viçosa: UFV. 1985. 
390p. 

CRUZ, C. D. Programa genes versão Windows: aplicativo 
computacional em genética e estatística. Viçosa: UFV. 
2001. 648 P. 

ENGELSDORP, D. V., OTIS, G. W. Application of a modified 
selection índex for honey bees (Hymenoptera: Apidae). 
Journal of Economic Entomology, Califórnia, v. 93, n. 6, 
p. 1606-1611, 2000. 

FARIAS, F. J. C. GARCIA, A. A. F.; FREIRE, E. C. VELLO, N. A. 
Índice para seleção de cultivares de algodoeiro herbáceo. 
In. CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO, 5., 2005, 
Salvador. Anais… Salvador. 2005. 1 CD. 

FARRAR, C. L. The influence of colony populations on honey 
production. Journal of Apicultural Research, EUA, v. 54, 
n.12, p. 945-954, 1937. 

FONSECA, V. M. O.; KERR, W. E. Influência da troca de rainha 
entre colônias de abelhas africanizadas na produção de 
pólen. Biosciencies Journal, Uberlândia, Minas Gerais, v. 
22, n. 1, p. 107-118, 2006. 

GARCIA, A. A. F.; SOUZA JÚNIOR, C. L. Comparação de índi-
ces não paramétricos para a seleção de cultivares. Bra-
gantia, Campinas v. 58, n.2, p. 253-267, 1999. 

GIANNONI, M. A.; GIANNONI, M. L. Genética e melhora-
mento dos rebanhos nos trópicos. 2ª edição. São Paulo: 
Nobel. 465p, 1987. 

GRAMACHO. K. P. Uso do comportamento higiênico nos pro-
gramas de melhoramento de abelhas. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE APICULTURA, 17., 2008, Belo Horizonte. 
Anais… Belo Horizonte: Confederação Brasileira de Api-
cultura. 2008. 1 CD. 

HARBO, J. R. Effect of population size on brood production, 
worker survival and honey gain in colonies of honeybees. 
Journal of Apicultural Research, Inglaterra, v. 25, p. 22-
29, 1986. 

HELMICH, R. L.; KULINCEVIC, J. M. ROTHENBULHER, W.C. 
Selection for high and low pollen-hoarding honey bees. 
Journal of Heredity, Inglaterra, n. 76, p. 155-158, 1985. 

KERR, W. E., VENCOVSKY, R. Melhoramento genético em 
abelhas. I. efeito do número de colônias sobre o melho-
ramento. Revista Brasileira de Genética, Ribeirão Preto, 
v. 2, p. 279-285, 1982. 

LEDO, C. A. da S.; LESSA, L. S., SILVA, S. DE O.; SIVIERO, A., 
OLIVEIRA, M. M.; SARMENTO, C. A. Índices não-paramé-
tricos para seleção de diplóides de bananeira. In: REU-
NIÃO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
DE BIOMETRIA, 52., Simpósio de Estatística Aplicada á 
Experimentação Agronômica, 12., 2007, Santa Maria. 
Anais … Santa Maria: Sociedade Internacional de Biome-
tria, UFSM. 2002. 1 CD. 

MANRIQUE, A.J E SOARES, A. E. E. Início de um programa de 
seleção de abelhas africanizadas para a melhoria na pro-
dução de própolis e seu efeito na produção de mel. Inter-
ciência, Caracas, v. 27, n. 6, p. 312-316, 2002. 

MARTINS, I. S., MARTINS, R DE C, C., PINHO, D. DOS SAN-
TOS. Alternativa de índices de seleção em uma popula-
ção de Eucaliptus grandis Hill ex Maiden. Ceres, Lavras, v. 
12, n. 3, p. 287-291, 2006. 

MESSAGE, D., DA SILVA, I. C., FERREIRA, G. N. (2008) Méto-
do UFV para seleção massal de abelhas visando aumento 
de produção e resistência a doenças. In: Congresso Bra-
sileiro de Apicultura, 17., 2008, Belo Horizonte. Anais… 
Belo Horizonte: Confederação Brasileira de Apicultura. 
2008.1 CD. 

MILNE, C. P., PRIES, K. Honeybee corbicular size and honey 
production. Journal Apicultural Research, Inglaterra, v. 
23, p. 11-14,1984.

MULAMBA, N. N., MOCK, J. J. Improvement of yeld potential 
of et blanco maize (Zea mays L.) populations by breeding 
for plants traits. Egyptology Journal Genetic Cytologie, 
Egito, v. 7, p. 40-51. 

NELSON, D. L., GARY, N. E. Honey productivity of honeybee 
colonies in relation to body weight, attractiveness and 
fecundity of the queen. Journal of Apicultural Research, 
Inglaterra, v. 22, n. 4, p. 209-213,1983. 

PAIVA, J. R de.; CAVALCANTI, J. J. V.; BARROS, L de M.; COR-
REA, M. C de M.; MAIA, M. C. C.; COSTA FILHO, A. B. Se-
leção de clones de cajueiro pelo método em “Tandem” e 
índice de classificação. Ciência Agrotécnica, Lavras, Mi-
nas Gerais, v. 31, n. 3, p. 765-772, mai-jun, 2007. 

PAULINETI, V., VILAS BOAS H.C., DA COSTA, K. B., CARVA-
LHO-ZILSE, G. A. Comprimento da glossa e do papo de 
mel em operárias de Melipona seminigra, Amazônia. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 16., 2006, 
Aracaju. Anais… Aracaju: Confederação Brasileira de 
Apicultura. 2006. 1 CD. 

PIGNATA, M. I. B., STORT, A. C. Estudo comparativo do com-
primento da glossa em abelhas italianas e africanizadas 
e seus descendentes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
APICULTURA. 7., Salvador, 1986. Anais… Salvador: Con-
federação Brasileira de Apicultura. 1986, p.23. 

RESENDE, J. R. Genética Biométrica e Estatística no Melho-
ramento de Plantas Perenes. Brasília: Embrapa, infor-
mação tecnológica. 975p, 2002. 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Classificação de colônias de Melipona scutellaris Latreille, 1811, (Hymenoptera: Apidae) utilizando…



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 201340

SANTOS, F. S.; JUNIOR, A. T do A.; FREITAS JUNIOR, S. de 
P.; RANGEL, R. M.; PEREIRA, M. G. Predição de ganhos 
genéticos por índices de seleção na população de milho 
pipoca UNB-2U sob seleção recorrente. Bragantia, Cam-
pinas, v. 66, p. 389-396, 2007. 

SANTOS, C. A. F., DE ARAÚJO, F. P. Aplicação de índices para 
seleção de caracteres agronômicos de feijão de corda. 
Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 32, n.1/2, p. 78-84, 2001. 

SAS INSTITUTE INC. SAS user’s guide: Statistics Cary. North 
Carolina. U.S.A. 1982. 

SILVA BARROS, J DE R. Genetic breeding on the bee Melipona 
scutellaris (Apidae, Meliponinae). Acta Amazônica, Ma-
naus, v. 36, n.1, p.115-120, 2006. 

SOUZA, D.C. CRUZ, D.C., CAMPOS, L.A DE O., REGAZZI, A. 
J. Correlação entre a produção de mel e algumas carac-
terísticas morfológicas em abelhas africanizadas (Apis 
mellifera). Ciência Rural, Santa Maria, v. 32, n. 5, p. 869-
872, 2002. 

VENCOVSKY, R., KERR, W. E. Melhoramento genético em 
abelhas. II. Teoria e avaliação de alguns métodos de sele-
ção. Revista Brasileira de Genética, Ribeirão Preto, v. 3, 
p. 493-502, 1982. 

WOYKE, J. Correlations and interactions between population, 
lenght of worker life and honey production by honeybees 
in a temperate region. Journal Apicultural Research, In-
glaterra, v. 23, p. 148-156, 1984. 

Rogério Marcos de Oliveira Alves, Carlos Alfredo Lopes de Carvalho,  

Bruno de Almeida Souza, Carlos Alberto da Silva Ledo, Larissa Silva Souza



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 2013 41

Resumo – A disciplina Química pode ser traba-
lhada através de métodos diversificados, gerando 
um ensino-aprendizagem que desperta bastante 
curiosidade, seja por seus conceitos teóricos e pe-
las possibilidades de se realizarem experiências, 
ou até mesmo pelas resoluções matemáticas nela 
envolvidas. Embora existam dificuldades na abor-
dagem de conceitos metodológicos inclusivos no 
ensino de Química, a Língua Brasileira de Sinais 
pode ser uma estratégia de inclusão, porque tem 
conquistado espaço nos diversos setores institu-
cionais, possibilitando a concepção de novos para-
digmas de ensino. Para efetivar esse conhecimen-
to e oportunizar outros saberes, foram elaboradas 
metodologias inclusivas para alunos do 1º ano do 
ensino médio da Escola Estadual de Referência em 
Ensino Médio Capitão Nestor Valgueiro de Carva-
lho, da Cidade de Floresta-PE, através do projeto 
“LIBRAS, mãos que falam – uma nova maneira de 
aprender Química”, que teve como objetivo inter-
ligar LIBRAS ao ensino de Química, possibilitando 
trabalhar os conteúdos: estrutura atômica, dis-
tribuição eletrônica, tabela periódica e material 
de laboratório, utilizando-se das terminologias 
para esse ensino aprendizagem. Em suma, o pro-
jeto mostrou-se bastante eficaz no que se refere 

à melhoria do ensino-aprendizagem da turma, fi-
cando corroborado o desenvolvimento dos alunos 
no quesito atenção, interesse e aspiração pela quí-
mica e pela LIBRAS, bem como a possibilidade de 
trabalhar as duas áreas interligando os seus con-
ceitos e, acima de tudo, formando cidadãos críti-
cos e capazes de interagir com uma parcela dos 
indivíduos que compõem a sociedade.

Palavras-Chave – Ensino, inclusão, terminolo-
gias.

Abstract – Chemistry school subject can be taught 
through diverse methods, creating a teaching and 
learning that may arise curiosity enough, due to its 
theoretical concepts or even possibilities of con-
ducting experiments, and even by math resolutions 
involved in it. Although there are difficulties in ad-
dressing inclusive methodological concepts on the 
teaching of chemistry, Brazilian Sign Language 
(LIBRAS) may be a strategy of inclusion, because 
it has conquered space in the various institutional 
sectors, enabling the design of new paradigms of 
teaching. In order to carry this knowledge and cre-
ate opportunities other knowledge, it was prepared 
inclusive methodologies for students of 1st year 
high school State Reference in High School Capitão 
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Nestor Valgueiro de Carvalho, City of Floresta-PE, 
through the project "LIBRAS, hands talk – a new 
way to learn chemistry, "which aims to intercon-
nect LIBRAS and teaching chemistry, allowing the 
content to be taught: atomic structure, electronic 
distribution, periodic table and laboratory equip-
ment, using the terminology to this teaching and 
learning. In short, the project proved to be very ef-
fective regarding the improvement on teaching and 
learning of the class, getting supported the devel-
opment of students in the “attention” issue, inter-
est and aspiration for chemistry and for Brazilian 
Sign Language (LIBRAS), as well as the possibility 
to work both areas interconnecting chemical con-
cepts and, above all, raising critical citizens capa-
ble of interacting with a portion of the individuals 
that constitute society. 

Keyword – Teaching, inclusion, terminologies.

Introdução
A Química, enquanto ciência que estuda as 

transformações que ocorrem na natureza, permite 
analisar as interações de átomos e moléculas que, 
apesar de fazerem parte de nosso cotidiano, não 
são por nós visualizadas, embora sejamos capazes 
de ver as transformações acontecendo. Os profes-
sores que ministram essa disciplina estão sempre 
diante de questões como: qual o melhor método 
para abordar esta ciência tão próxima, porém de 
explicação invisível? Como abordar as transforma-
ções que ocorrem na combustão, na respiração, na 
corrosão, na deterioração de um alimento? São fe-
nômenos que o aluno vivencia, mas não consegue 
ver o que acarreta a sua ocorrência.

Em se tratando de alunos surdos, que se comu-
nicam através da língua de sinais, a questão é ain-
da mais complexa. Nesse caso, o professor poderá 
pensar no uso da Língua Brasileira de Sinais – LI-
BRAS como uma estratégia de inclusão, adotan-
do-a como recurso metodológico para trabalhar a 
disciplina Química. Como se sabe, o uso de LIBRAS 
tem conquistado espaço nos diversos setores insti-
tucionais, possibilitando a concepção de novos pa-
radigmas de ensino e, por consequência, viabilizan-
do melhorias no processo ensino-aprendizagem.

Conforme a Lei no 10.436, de 24 de abril de 
2002, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, como toda língua de sinais, LIBRAS 

é uma língua de modalidade gestual-visual porque 
utiliza como canal ou meio de comunicação os mo-
vimentos gestuais e as expressões faciais, que são 
percebidos pela visão. Em função desta realidade, 
procuramos analisar os dicionários que apresen-
tam termos que podem ser utilizados no ensino 
de ciência, em especial a Química, e a partir dessa 
experiência constatou-se que o ensino de LIBRAS, 
na área de Química, precisa de bastante estudo e 
dedicação, uma vez que existem dificuldades ao se 
trabalhar, geradas pela falta de sinais e padroniza-
ção dos mesmos.

De acordo com as orientações curriculares 
para o ensino médio,

A proposta de organização curricular do ensino 
médio por áreas de estudo indicada nas diretrizes 
curriculares nacionais para o ensino médio (DC-
NEM), parecer CEB/CNE Nº 15/98, contempla gru-
pos de disciplinas cujo objetivo de estudo permite 
promover ações interdisciplinares, abordagens 
complementares e transdisciplinares – pode ser 
considerada um avanço do pensamento educacio-
nal. No entanto, a prática curricular corrente […] 
continua sendo predominantemente disciplinar, 
com visão linear e fragmentada dos conhecimentos 
na estrutura das próprias disciplinas, a despeito de 
inúmeras experiências levadas a cabo no âmbito de 
projetos pedagógicos influenciados pelos parâme-
tros. (BRASIL, 2008).

Nessa perspectiva, pensamos num projeto que 
visou trabalhar o conteúdo de Química por meio 
da Língua Brasileira de Sinais, interligando as duas 
vertentes, de modo a suscitar metodologias ino-
vadoras para o ensino de Química e incentivar a 
aprendizagem de uma segunda língua, inserindo 
os alunos em uma educação inclusiva. Ressalte-se 
que, na turma em que se deu a experiência, não 
existe aluno surdo; isso nos permitiu compreender 
que um paradigma de ensino torna-se inclusivo 
quando todos os indivíduos, independentemente 
das suas atribuições, tiverem acesso igualitário às 
mesmas condições promovidas.

De modo geral, pensa-se que o ensino de LI-
BRAS é destinado somente para pessoas surdas. 
Daí porque, se analisarmos quantas pessoas do-
minam essa língua, na sociedade, veremos que o 
número será ínfimo; assim, as comunicações que 
ocorrem através da Língua Brasileira de Sinais, em 
sua maioria, são entre surdos. De acordo com essa 
linha de raciocínio, existe uma marginalização da 
Língua Brasileira de Sinais, deixando-a restrita a 
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um seleto grupo que contempla os surdos e pes-
quisadores da área. Uma solução para esta res-
trição pode ser a inserção da Língua Brasileira de 
Sinais no ensino de pessoas não portadoras de 
necessidades especiais, correlacionando-a com 
outras disciplinas. 

O ensino de Química pode servir como subsí-
dio para tal inserção, numa abordagem transver-
sal de conceitos em que o objetivo fundamental é 
o desenvolvimento da aprendizagem e o respeito 
mútuo entre as diversas formas linguísticas. Se-
gundo Oliveira,

É possível a interação entre disciplinas aparen-
temente distintas. Esta interação é uma maneira 
complementar ou suplementar que possibilita a 
formulação de um saber crítico-reflexivo, saber 
esse que deve ser valorizado cada vez no processo 
de ensino-aprendizado. É através dessa perspecti-
va que ela surge como uma forma de superar a frag-
mentação entre as disciplinas. Proporcionando um 
diálogo entre estas, relacionando-as entre si para a 
compreensão da realidade. A interdisciplinaridade 
busca relacionar as disciplinas no momento de en-
frentar temas de estudo (OLIVEIRA, 2010). 

Outro ponto importante é a inclusão e, para 
que ocorra uma educação inclusiva, é essencial 
que os alunos especiais tenham o apoio de que 
precisam, ou seja, acesso físico, equipamentos 
para locomoção e comunicação, ou outros tipos 
de suporte. Mas, o mais importante de tudo, é que 
a prática educacional não abranja somente os por-
tadores de necessidades especiais, mas todos os 
indivíduos e nas mais diversas esferas sociais.

No ensino de Química a prática inclusiva pode 
acontecer através da utilização das termologias 
químicas através da Língua Brasileira de Sinais, 
despertando o interesse dos discentes pela apren-
dizagem da Química, como também pela LIBRAS. 
Assim, interligando e relacionando as duas áreas 
afins, utilizando metodologias possíveis, oportuni-
zando aulas lúdicas, aguçando nos alunos a curio-
sidade e o gosto em aprender uma língua diferente 
e ampliando os conhecimentos referentes à lin-
guagem de LIBRAS, torna-se possível a construção 
de uma aprendizagem significativa.

Materiais e métodos
O projeto “LIBRAS, mãos que falam – uma 

nova maneira de aprender Química” foi vivenciado 
com 40 alunos do 1º Ano do Ensino Médio Integral, 

de agosto a setembro de 2012, tendo como pro-
posta metodológica a exposição socializada dos 
seguintes conteúdos: material de laboratórios, es-
trutura atômica, tabela periódica, níveis de ener-
gia, seguindo-se a destes conteúdos por meio das 
termologias da Língua Brasileira de Sinais. Todos 
os alunos, além de revisar esses conceitos por meio 
da LIBRAS, socializaram, através de seminários, 
outros sinais pesquisados por eles, contemplando 
os conteúdos vistos na unidade.

Os materiais necessários para realização do 
trabalho foram: impressora e cartuchos, folhas A4, 
Notebook, data show, livros e revistas. 

Resultados e discussão
A partir das variáveis analisadas no uso de LI-

BRAS, em contexto com a disciplina de Química, 
evidenciadas no primeiro ano do Ensino Médio da 
Escola de Referência Capitão Nestor Valgueiro de 
Carvalho, foi possível observar que o projeto mobi-
lizou todos os discentes, possibilitou a construção 
de novos conceitos de aprendizagens e promoveu 
a formação de conhecimentos significativos para 
os alunos.

Dúvidas diversas foram surgindo por parte 
dos alunos, incluindo questões do tipo: Podemos 
aprender LIBRAS por meio da Química e vice-ver-
sa? Como será que os surdos se sentem quando as 
pessoas não sabem o que eles querem dizer? Tem 
como eu pesquisar outras coisas que envolvam 
não só as duas áreas afins, mas também outras di-
versas? Além disso, vários alunos não sabiam que 
alguns sinais se assemelhavam com o que se está 
pretendo comunicar.

No entanto, graças à dedicação e empenho de 
todos, a melhoria no desempenho escolar dos alu-
nos foi visível na primeira semana, dando provas 
de que a prática pedagógica do professor não pode 
se limitar apenas a um livro didático e ao quadro 
branco, mas sim à necessidade de contextualizar 
o ensino das diversas ciências o máximo possível, 
de modo a formar seres mais humanos, dos quais 
a sociedade precisa.

Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido 
veio confirmar que a interação entre Química e LI-
BRAS, em sala de aula, é uma proposta não rela-
cionada somente com as questões da surdez, mas 
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também com diversos aspectos, no sentido de que 
outros caminhos pedagógicos devem ser trilhados 
para que estes alunos possam vir a constituir-se 
como sujeitos abertos a aprender com as diferen-
ças, vivendo e compreendendo o diálogo entre as 
disciplinas. Como sabemos, os surdos estão inseri-
dos em uma sociedade onde a maioria da popula-
ção é de ouvintes, na qual também existem outras 
diferenças, pois vivemos em uma sociedade que 
não reconhece as necessidades dos ouvintes, que 
não tem um olhar para suas particularidades.

Os aspectos crítico – pedagógicos que envol-
vem o ensino de LIBRAS na Química, para as séries 
do ensino médio, sempre estarão sujeitos a mu-
danças. Estas não ocorrem de modo rápido e tam-
bém não são de fácil elaboração, pois os concei-
tos sobre educação e língua de sinais necessitam 
de reformulações; ao mesmo tempo, esses novos 
conceitos que circulam no interior escolar devem 
ser aceitos por todos na área da educação, mesmo 
sabendo que conflitarão com aqueles já existentes.

Conclusão
Em suma, talvez possa ser bastante difícil tra-

balhar disciplinas que visem não só à inclusão dos 
alunos, como também à relação com os conteú-
dos, pois isso requer dinamizar as aulas e aguçar 
o interesse dos alunos por elas, sem falar nas difi-
culdades que estes venham a enfrentar, por falta 
de domínio determinadas disciplinas. O projeto 
“LIBRAS, mãos que falam – uma nova maneira de 
aprender Química” mostrou-se bastante eficaz no 
que se refere à melhoria do ensino-aprendizagem 
da turma, ficando corroborado o desenvolvimento 
dos alunos no quesito atenção, interesse e aspira-
ção pela química e pela LIBRAS, bem como a pos-
sibilidade de trabalhar as duas áreas interligando 

os seus conceitos e, acima de tudo, formando ci-
dadãos críticos e capazes de interagir com uma 
parcela dos indivíduos que compõem a sociedade.
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Resumo – O presente trabalho faz um levanta-
mento dos modelos de produção, consumo e re-
gulação da indústria do petróleo no inicio do sec. 
XX e o atual mostrando a relação de força entre os 
países consumidores, donos das empresas de ex-
ploração e os estados produtores donos dessas ja-
zidas. Adotaram-se, predominantemente, proce-
dimentos descritivo-qualitativos e exploratórios. 
Percebeu-se que o modelo regulátorio existente 
hoje depende da caracterista do país e observou-
se que a produção e o consumo tem uma relação 
praticamente inversa, ou seja, os paises que mais 
consomem petróleo são os que mais importam. 
Em um contexto geral, se o mercado mundial 
manter os atuais niveis de produção e consumo 
de petróleo, ocorrerá pressões internacionais en-
tre os países produtores e consumidores de forma 
a ocorrer várias incertezas com relação ao futuro 
energético mundial, pois a dependencia externa 
pelo ouro negro “petróleo” é notória.

Palavras-Chaves: Consumo, Produção, Regulação 
do Petróleo.

Abstract – The present study is a survey of models 
of production, consumption and regulation of the oil 

industry at the beginning of sec. XX and showing the 
current balance of power between consumer coun-
tries, owners of logging companies and the owners 
of those mines producing states. We adopted a pre-
dominantly qualitative descriptive procedures and 
exploration. It was felt that the existing regulatory 
model caracterista today depends on the country 
and observed that the production and consump-
tion has an inverse relationship practically, ie the 
countries that consume the most oil are what mat-
ter most. In a general context, if the world market 
maintain current levels of production and consump-
tion of oil, international pressure will occur between 
producer and consumer countries in order to occur 
several uncertainties regarding future global energy, 
because the external dependence by black gold "oil 
"is notorious. 

Key words: Consumption, Production, Oil Regula-
tion 

Introdução
O diagnóstico histórico das elevações de pre-

ços do petróleo desvenda vários momentos de alta 
volatilidade nos preços dessa commodity, esses 

Breve análise da relação consumo,  
produção e regulação do setor de petróleo  

do início do século XX aos dias atuais
Marcelo Santana Silva

IFBA. Instituto Federal da Bahia. Mestre em Regulação.  
E-mail marcelosilva@ifba.edu.br

Fábio Matos Fernandes
UNEB.Universidade do Estado da Bahia. UNEB. Mestre em 
Gestão e Tecnologia Industrial, E-mail rmarques@uneb.br

Rogério Santos Marques
UNEB.Universidade do Estado da Bahia. UNEB. Mestre em 

Ciências Ambientais, E-mail fabfernandes@uneb.br

Fabio Konishi
UMC/SP, Mestre em Administração,  
E-mail profkonishi@uol.com.br

Paula Meyer Soares
UniFMU/SP, Doutora em Economia,  
E-mail paula.meyer@fmu.br

Georges Souto Rocha
IFBA. Instituto Federal da Bahia. Doutor em Planejamento 
Energético, E-mail gesoro@ifba.edu.br



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 201346

picos foram acompanhados de crises econômi-
cas internacionais e abriu portas para pesquisas 
em outros energéticos. O mercado de petróleo 
apresenta como característica a baixa elasticida-
de-preço de curto prazo da oferta e da demanda 
isso acarreta em ciclos de falência no longo prazo, 
que corrobora com as intervenções do estado para 
regular este mercado e a velocidade da desregula-
mentação também não responde as necessidades 
de mercado no curto prazo.

No plano teórico foram desenvolvidas duas 
teorias, na década de 70, para explicar o funcio-
namento das commodities não-renováveis, como 
o petróleo. A Neomaltusiana que previa um fim 
trágico para os consumidores desses produtos 
e a postulado por Solow onde o proprietário visa 
à maximização do valor presente dos seus lucros 
(Principio Fundamental dos Recursos Exauríveis). 
Analisando este principio pela questão preço a ve-
locidade de exploração está intimamente ligada 
a taxa de juros, onde se o preço do produto sobe 
mais lentamente que os juros acelera o processo 
de extração para viabilizar a entrada em outra ati-
vidade mais rentável, no caso contrário a perspec-
tiva é prolongar ao Maximo a vida da jazida pois 
o lucro futuro será maior do que o presente. Po-
rém a historia demonstra que isso não é verdade 
e os principais fatores são: questões geopolíticas; 
conhecimento geológico, progresso tecnológi-
co, backstop technology1 e mais recentemente as 
questões ambientais.

Conforme, os dados da IEA (2010) pode-se 
observar um rápido crescimento da demanda 
de energia entre 2007 a 2035 em países fora da 
Organização para a Cooperação Económica e 
Desenvolvimento (não-países da OCDE). O Con-
sumo total de energia não-OCDE aumentou em 
84% em comparação com um aumento de 14% 
no consumo de energia entre os países da OCDE, 
conforme figura 2. Observa-se também um au-
mento do consumo mundial de energia comercia-
lizado a partir de todas as fontes de combustível 
durante o período de projeção 2007-2035, confor-
me figura 3. Os combustíveis fósseis devem conti-
nuar a fornecer grande parte da energia utilizada 
no mundo. 

1. Tecnologia capaz de substituir integralmente o recurso não re-
novável quando este atingir um preço muito elevado.

O objetivo deste trabalho é apresentar as re-
lações entre produtores e consumidores no plano 
internacional, fazendo uma comparação dos pri-
meiros 50 anos do século XX com a situação atual. 
A justificativa desta análise está pautada em uma 
demanda crescente de combustíveis fósseis, hoje 
concentrada nos países de maior renda, esses têm 
a característica de serem dependentes dos países 
produtores que tem como principal receita a venda 
deste produto para manter suas economias inter-
nas. Para isso, serão analisados os contextos histó-
ricos e atuais do mercado de petróleo, identifican-
do-se os principais players da Indústria Mundial de 
Petróleo e as principais características regulatórias 
da Indústria do Petróleo. Ver dicionário detalhado.
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Figure 1 – World marketed energy consumption,  
2007-2035 (quadrilion Btu)

Fonte: EIA (2010)
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Visa-se, então apresentar a evolução da de-
manda e oferta dos produtores e consumidores de 
petróleo durante o século XX. Para isso, este traba-
lho é composto por três fases: 

i) análise do mercado de petróleo; 

ii) a contextualização do marco regulatório pe-
trolífero; 

iii) os tipos de contratos da indústria de petróleos; 

iv) e as mudanças e perspectiva atuais e futuras.

Metodologia
Dada a complexidade do assunto exposto, 

buscou-se seguir uma metodologia que propor-
cionasse, simultaneamente, uma síntese dos da-
dos, informações oriundas de estudos e conhe-
cimentos existentes sobre a temática. Por isso, 
neste trabalho adotaram-se, predominantemen-
te, procedimentos descritivo-qualitativos e explo-
ratórios. Foi feita uma investigação documental 
que consiste nas pesquisas primária e secundária, 
bem como uma revisão da Literatura (utilização 
de livros, artigos científicos, dissertações, publi-
cações periódicas e teses como subsídios à pes-
quisa) (YIN, 2005).

Mercado de petróleo
A indústria do petróleo a partir da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914, culminou com a formali-
zação do cartel das grandes companhias de petró-
leo do mundo, as majors2, e deu-se início à concor-
rência oligopolística com a produção de petróleo 
no Oriente Médio através do regime de conces-
sões. Após a Segunda Guerra Mundial e depois da 
criação da Organização dos Países Exportadores 
do Petróleo – OPEP, em 1960, tem-se uma mudan-
ça significativa da atuação das majors, deixando 
de ser E&P para atuarem no parque de refino e o 
transporte dos derivados até o consumidor final. 
Com isso passam a adquirir o petróleo da OPEP 
que passou a dominar a produção. Em seguida, 
houve os períodos de choques e contrachoque do 

2. Grandes companhias transnacionais de petróleo, conhe-
cidas como “sete irmãs”: Standard Oil of New Jersey 
(Exxon), Standard Oil of California (Chevron), Gulf Oil Co., 
Texaco, Standard Oil of New York (Mobil), Royal Ducht-
Shell e Anglo Iranian Oil Co. (BP). 

petróleo marcado pela instabilidade no período 
de administração de preços da OPEP, após esses 
eventos os preços passam a ser determinados 
pelo mercado spot3 com a criação das bolsas WTI4, 
Brend5 entre outras. 

A um crescimento do consumo de energéticos 
em especial os líquidos que irá atender a demanda 
do setor de transporte dos países desenvolvidos e 
do aumento da demanda em todos os países em 
desenvolvimento, em especial a demanda da Chi-
na, Índia e outros países asiáticos.

A China, por exemplo, apresenta nas últimas 
décadas uma das maiores taxas de crescimento 
econômico mundial como uma taxa anual média 
de 8,2% ao ano, com previsões de quadruplicar o 
PIB nos próximos 25 anos (BP, 2006). A IEA (2010) 
apresenta projeções do consumo mundial de ener-
gia, aonde a China e Índia, juntos, representavam 
cerca de 10% em 1990, 20% em 2007 e representa-
rá 30% do consumo em 2035, conforme represen-
tado na figura 3.
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Figura 3 – Consumo mundial de energia nos Estados Unidos, 
China e Índia, 1990-2035 (% do total mundial)

Fonte: IEA (2010)

3. Os preços no mercado spot são formados a partir das 
condições de oferta e demanda diárias dos mercados nos 
principais centros de refino, armazenagem e distribuição 
do mundo.

4. West Texas Intermediate,(WTI) servi de referência para o 
mercado de derivados e de petróleo comercializado nos 
EUA e é negociado na bolsa de Nova York.

5. Refere-se ao petróleo produzido no Mar do Norte, e é ne-
gociado na bolsa de Londres.
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Por outro lado os países produtores, especial-
mente os da OPEP, têm deparado com limites para 
aumentar a sua produção, no curto prazo, o que 
tem impedido a reposição dos estoques mundiais. 
De fato, a capacidade de produção ociosa destes 
países produtores é avaliada em cerca de 2 milhões 
de barris/dia, sendo cerca de dois terços deste to-
tal encontra-se na Arábia Saudita, o que impede os 
aumentos da produção no curto prazo (PINTO JR. 
e FERNANDES, 1998).

Breve contextualização do 
marco regulatório petrolífero

Em 1914, logo no início da Primeira Guer-
ra Mundial, os combustíveis fósseis se firmaram 
como energéticos de extrema importância para 
a mobilidade das tropas dos países envolvidos na 
guerra. Com o acréscimo no consumo dos deriva-
dos do petróleo durante a guerra demandou um 
aumento na produção, dando início a uma disputa 
entre os Estados Unidos e a Europa por novas jazi-
das em outras regiões, sobretudo no Oriente Mé-
dio, possuidora das maiores reservas de petróleo 
no mundo. 

No Oriente Médio, esse domínio foi concebido 
através de dois sistemas. O primeiro foi o sistema 
de concessões, instrumento jurídico que regula-
va as relações entre os governos dos países com 
reservas de óleo e as empresas internacionais ex-
ploradoras. Esta concessão outorgava a empresa 
um tipo de direito absoluto sobre uma certa área 
territorial sob jurisdição do Estado hospedeiro 
para procurar, extrair e vender volumes de óleo a 
preços também discriminados pela concessioná-
ria, em troca de uma compensação financeira. Até 
o início dos anos 60, as majors controlavam cerca 
de 90% das reservas de petróleo através do esta-
belecimento dos contratos de concessão com os 
países que dispunham das reservas (PINTO JR. e 
FERNANDES, 1998). 

A cobertura territorial da concessão se desdo-
brava a uma porção ou à totalidade da área geo-
gráfica do país; a sua duração, habitualmente, 
contemplava entre 60-75 anos; e a compensação 
financeira (royalty do proprietário sobre o volu-
me vendido e um imposto de renda sobre o lu-
cro realizado) se baseava na contabilidade anual, 

completamente controlada pela empresa.

O segundo sistema foram os consórcios ou 
associações que foram concebidos como princi-
pal instrumento de regulação das relações entre 
empresas, em particular na fase estratégica e cru-
cial de crescimento da produção de petróleo, que 
se iniciara a partir de 1925. O primeiro consórcio, 
fundado em 1928, Iraq Petroleum Company (IPC), 
reuniu as maiores petrolíferas americanas e eu-
ropéias e sua importância foi decisiva para o de-
senvolvimento da Indústria Mundial de Petróleo 
(SOUZA, 2005).

Atualmente, no mundo existem países que a 
indústria petrolífera é monopolizada pelo Estado, 
alguns totalmente privatizados e a maioria estão 
no ambiente híbrido, uma parte Estatal e a outra 
privatizada, ambas, convivendo no mesmo merca-
do, em um ambiente regulado ou não, a depender 
do país. O que se observa é uma verdadeira mu-
dança na legislação de cada país, em virtude de 
vários fatores interno e externo, todos envolvidos 
diretamente na forma da exploração e da ativida-
de comercial do produto.

As principais questões regulatórias presentes 
em contratos em indústria de petróleo, e que ge-
ram conflitos interno e entre países, são: a questão 
da tributação, a questão ambiental e a questão da 
soberania.

Para Martins (1997) durante a década de 90, 
os países produtores utilizaram os seguintes con-
tratos, entre eles: concessão (tradicional e moder-
na), licença, lease, contrato de serviço (puro e com 
cláusula de risco), contrato de partilha de produção, 
contratos híbridos e contratos de participação. 

Perspectivas atuais e futuras 
A figura 4 mostra o consumo de petróleo com 

as seguintes porcentagem de cada região em 
2005. Na América do Norte (30,17%), na Ásia-Pa-
cífico (29,06%) e na Europa (24,68%). Estas são 
as três regiões que consumem a maior parte do 
petróleo do mundo. O Oriente Médio com relação 
ao consumo mundial de petróleo observa-se um 
aumento de 3,10% em 1965 para 6,96% em 2005 
(BP, 2006) 

Segundo Kjärstad and Johnsson (2009) 
não existe conclusões decisivas ou avaliações 
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quantitativas precisas com relação ao petróleo. 
Este recurso poderá ser suficiente para atender à 
demanda até 2030, segundo as projecções do Wor-
ld Energy Outlook da AIE. Recursos significativos 
já foram descobertos, além das reservas provadas, 
existem ainda grandes volumes recuperáveis de 
petróleo. No entanto, os autores concluem que 
a oferta mundial de petróleo provavelmente vai 
continuar a ser apertada, tanto no médio prazo, 
bem como no longo prazo, principalmente com 
as conseqüências de fatores relacionados ao solo, 
as restrições de investimento, as tensões geopolí-
ticas, o acesso limitado a reservas e a exploração 
dos campos maduros. O grande problema é a falta 
de transparência na indústria petrolífera, que im-
pede qualquer análise detalhada da produção fu-
tura e da capacidade de abastecimento. Em geral, 
o mundo será cada vez mais dependente de alguns 
países do Oriente Médio e da Rússia, não só para 
o fornecimento de petróleo, mas também para o 
fornecimento de gás, que em grande parte, será 
utilizado para geração de energia e calor.

Aplicando as taxas de crescimento, a IEA 
(2006) estimou a oferta futura de petróleo com al-
gumas conseqüências, que são: 

 a produção global de petróleo entre 2005 e 

2030 chegará a cerca de 860 bilhões de barris, 
que constituem cerca de 70% das atuais reser-
vas comprovadas pela BP em 2008;

 a produção acumulada de petróleo nos países 
não-OPEP atingirá 460 barris em 2031; e

 Brasil, México, Rússia e EUA vão chegar a uma 
produção acumulada de 27, 28, 97 e 43 barris 
até o final de 2030, respectivamente. 

A partir janeiro de 2010, as reservas provadas 
mundiais de petróleo, relatado pelo Oil & Gas Jour-
nal and IEA (2010) estimaram em 1,354 bilhões de 
barris. De acordo com o Oil & Gas Journal, 56% das 
reservas provadas do mundo estão localizadas no 
Oriente Médio, conforme figura 5. Por outro lado, 
80% das reservas provadas do mundo estão con-
centrados em oito países, conforme apresentado 
na tabela 1.

Considerações finais
As circunstâncias no inicio do século XX, tais 

como a produção em serie de veículos automotor 
de Ford (1896) e a expansão para o aeronáutico, a 
exploração do petróleo no terceiro mundo (1908) e 
a substituição do carvão pelo petróleo na frota da 
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Figura 4 – Consumo de petróleo por região, em porcentagem

Fonte: BP (2006).
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Marinha inglesa, a maior na época, impulsionam a 
busca por novas jazidas do petróleo para fabrica-
ção de seus derivados. 

Como o modelo implantado no inicio do 
séc. XX de exploração do petróleo nos países do 
oriente médio era de concessão o qual empresas 
internacionais tomavam conta desse mercado e 
influenciava significativamente nas economias 
locais sem terem a preocupação com suas eco-
nomias, pois elas tinham políticas próprias de 
desenvolvimento. Com a segunda guerra mun-
dial as potencias colonialistas (Inglaterra, França 
e Holanda) perdem força por conta da guerra e 
o movimento nacionalista toma conta do mun-
do, que conseqüentemente muda a política de 
exploração saindo passando do modelo de con-
cessão para um modelo de 50 + 50, ou seja, 50% 
do estado e 50% da empresa (sócios igualitários). 
O medelo regulátorio existente hoje depende 
da caracterista do país, se ele é essencialmente 
produtor ou tem a necessidade de viabilizar sua 
produção nacional. Em paises com grandes reser-
vas tende-se a monopolios da união ou modelos 
de partilha, nos paises onde há necessidade de 

desenvolvimento dessa industria opta-se pelos 
modelos de concessão ou sistemas mistos que 
podem atender a ambos os casos.

De acordo com a tabela abaixo se observa 
que a produção e o consumo tem uma relação 
praticamente inversa, ou seja os paises que mais 
consomem petróleo são os que mais importam. 
Outro aspecto relevante esta relacionado com o 
aspecto geopolitico dessas jazidas pois as princi-
pais se encontram em áreas de instabiliade polí-
tica, o que acarreta na insegurança do abasteci-
mento para o resto do mundo. O parque de refino 
encontra-se em linha com seu consumo o que 
preciona a chegada da materia-prima para esses 
mercados. Para o mercado mundial a expectativa 
é de 46 anos mantidos os atuais niveis de produ-
ção e consumo de petróleo, essa previsão leva a 
pressão entre os países produtores e consumido-
res para os primeiros produzirem mais no curto 
prazo enquanto o segundo retarda sua extração 
de forma a garantir reservas no futuro enquan-
to evoluem em pesquisa de novas tecnologias e 
energéticos capazes de reduzir a dependencia ex-
terna do petróleo.
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Figura 5 – Reservas provadas de petróleo por região 
geográfica – Mundial a partir de 01 de janeiro de 2010 
(bilhões de barris)

Fonte: Oil & Gas Journal and IEA (2010)

Country Oil reserves
Porcent of 
world total

Saudi Arabia 259,9 19,20

Canada 175,2 12,94

Iran 137,6 10,16

Iraq 115,0 8,50

Kuwait 101,5 7,50

Venezuela 99,4 7,34

United Arab Emirates 97,8 7,22

Russia 60,0 4,43

Libya 44,3 3,27

Nigeria 37,2 2,75

Kazakhstan 30,0 2,22

Qatar 25,4 1,88

China 20,4 1,51

United Sates 19,2 1,42

Brazil 12,8 0,95

Algeria 12,2 0,90

Mexico 10,4 0,77

Angola 9,5 0,70

Azerbaijan 7,0 0,52

Norway 6,7 0,49

Rest of World 72,2 5,33

World Total 1.353,7 100,0
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Tabela 1 – Percentual em relação ao global

Local
Consumo 

(%)
Produção 

(%)
Refinarias 

(%)
Reserva 

(R/P) (ano)

África 4 12 4 36,00

América do Sul e Central 7 9 7 80,60

Oriente Médio 9 30 9 84,80

Europa 24 22 28 21,20

America do Norte 26 17 23 15,00

Ásia & Pacifico 31 10 30 14,40

Mundial 100 100 100  45,70

Fonte: Adaptado de BP (2010)
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Resumo – O presente artigo aborda questões 
teóricas e práticas baseadas em experiências tra-
dutórias de um tradutor e intérprete e ducacional 
de Língua Brasileira de Sinais, desenvolvidas no 
espaço escolar, especificamente, a Tradução Inter-
semiótica do Português para a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) de provas avaliativas no formato 
de vídeo. Duas experiências de traduções serão 
explanadas: uma prova traduzida para alunos sur-
dos falantes da LIBRAS oriundos da educação de 
Jovens e Adultos (EJA), participantes do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM Urba-
no), matriculados no Centro Estadual de Educação 
Profissional em Saúde – Tancredo Neves, institui-
ção localizada na zona urbana da cidade de Senhor 
do Bonfim; e uma segunda avaliação, que foi dire-
cionada para alunos surdos, também usuários da 
LIBRAS, do Ensino Fundamental II, mais especifi-
camente do 6º ano/5ª série do ensino fundamental 
da Escola Municipal de Carrapichel, localizada na 
zona rural da cidade de Senhor do Bonfim – inte-
rior do estado da Bahia. Em ambos os casos fo-
ram utilizados diferentes recursos midiáticos e 
tecnológicos que mostraram variáveis de desem-
penho logístico e funcional. Será delineado como 

a acessibilidade lingüística, a exatidão tradutória 
e a equidade avaliativa tornaram-se subprodutos 
consequentes da tradução intersemiótica dessas 
provas escolares. 

Palavras-chave – Experiências tradutórias, PRO-
JOVEM Urbano, Escola Municipal de Carrapichel.

Abstract – In this article, we have discussed theo-
retical and practical issues based on translation ex-
periences of a translator and educational interpreter 
of the Brazilian Sign Language developed within 
the school, specifically the Intersemiotic Translation 
from Portuguese to the Brazilian Sign Language 
(LIBRAS) of evaluative exams in video format. Two 
translation experiences have been described: an 
evaluation translated for deaf students (speakers 
of LIBRAS) from the Youth and Adult Education 
and participants of the National Youth Inclusion 
Program (Urban PROJOVEM) enrolled in the State 
Center for Professional Health Education – Tancre-
do Neves, an institution located in the urban area 
of Senhor do Bonfim; a second evaluation targeted 
to deaf students who are also users of LIBRAS and 
from the Elementary School II, specifically from the 
6th grade/5th grade secondary education at the 

Tradução intersemiótica de 
provas escolares para a Libras: 

acessibilidade linguística, exatidão 
tradutória e equidade avaliativa

Isaac Figueiredo de Freitas
Bacharel em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Rua Francisco Simas, 195, Centro, Senhor do 
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Carrapichel Municipal School (located in the rural 
area of the town of Senhor do Bonfim – in the state 
of Bahia). In both cases, we used different media and 
technological resources that presented variables of 
logistic and functional performance. The manner in 
which linguistic accessibility, translation accuracy, 
and evaluative fairness become byproducts of the 
intersemiotic translation of such school exams has 
been outlined.

Keywords Translation experiences, Urban PROJO-
VEM, Carrapichel Municipal School.

Introdução
Neste artigo farei ponderações sobre as expe-

riências por mim vivenciadas em dois projetos de 
Tradução Intersemiótica, de duas provas escola-
res, tendo o Português como língua de partida e a 
LIBRAS como língua de chegada, sendo o público 
alvo da tradução alunos surdos falantes da Língua 
Brasileira de Sinais. O conceito de Tradução Inter-
semiótica aqui postulado, está referenciado no 
modelo de tipologias tradutórias de Roman Jakob-
son. Define Jakobson (1975) que “a Tradução Inter-
semiótica, ou transmutação, consiste na interpre-
tação dos signos verbais por meio de sistemas de 
signos não-verbais” (GUERINI, 2008). 

Assim, nas duas provas traduzidas o texto 
de partida estava escrito em Língua Portuguesa, 
estático no papel, e foi traduzido para a LIBRAS, 
língua de chegada, de forma sinalizada, dinâmica 
e no formato de vídeo. Esse processo de trans-
mutação, de um sistema de signo para outro sis-
tema semiótico, de um texto escrito estático em 
um texto dinâmico sinalizado no formato de 
vídeo, enquadra-se na definição de Thaís Flores 
Diniz (1998):

A tradução intersemiótica, definida como tradução 
de um determinado sistema de signos para outro 
sistema semiótico, tem sua expressão entre sis-
temas os mais variados. Entre as traduções desse 
tipo, encontra-se a das artes plásticas e visuais para 
a linguagem verbal e vice-versa, assunto que tem 
sido estudado por muitos autores contemporâneos 
como Nelson Goodman, Michael Benton, Mario 
Praz, Júlio Plaza, Solange Oliveira e outros. (SEGA-
LA, 2010) 

Entendido o conceito de Tradução Intersemió-
tica, aborda-se a seguir os fatos motivadores de tal 

investimento tradutório. Por que optar pela Tradu-
ção Intersemiótica em vez de simplesmente fazer 
uma interpretação simultânea das provas? Para 
obter resposta a essa pergunta é preciso entender 
como eram realizadas as provas com alunos sur-
dos nas duas escolas onde ocorreram essas expe-
riências inovadoras. 

Interpretação simultânea  
das provas escolares

Atuando como tradutor e intérprete educacio-
nal no Centro Estadual de Educação Profissional 
em Saúde – Tancredo Neves (CEEPS) para 5 alunos 
surdos do ProJovem Urbano, percebi algumas si-
tuações desconfortáveis para mim, como intérpre-
te, e também para meus clientes surdos, quando 
era dia de avaliação trimestral. Essas avaliações 
eram compostas por 6 disciplinas (Português, Ma-
temática, Ciências Humanas, Ciências Naturais, 
Língua Estrangeira – Inglês e Participação Cidadã), 
cada disciplina com 6 questões de quatro alterna-
tivas (A), (B), (C) e (D). Na hora da aplicação desse 
exame escolar, eu, tradutor e intérprete, solicitava 
que os professores lessem todos os quesitos e al-
ternativas da prova, para que eu pudesse fazer a 
interpretação simultânea para a LIBRAS das ques-
tões que estavam sendo lidas.

Durante a leitura e interpretação da prova, al-
gumas situações extenuantes e constrangedoras 
ocorriam, dificultando o sucesso da interpretação 
e a fluidez da avaliação:

 Alguns professores iam rápido demais com a 
leitura e por isso eram interrompidos pelo in-
térprete que não conseguia acompanhá-los e, 
consequentemente, atrapalhavam a linha de 
raciocínio dos discentes surdos;

 Alguns professores iam devagar demais com 
a leitura e atrapalhavam a fluência da inter-
pretação;

 Alunos ouvintes interrompiam a leitura atra-
vessando na frente do intérprete e, por isso, a 
leitura era reiniciada, atrasando o andamento 
da prova;

 Os surdos tinham diferentes níveis de com-
preensão, aqueles que respondiam mais rápido 
tinham que esperar os mais lentos concluírem 

Isaac Figueiredo de Freitas



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 2013 55

para que a leitura dos próximos quesitos da 
prova fossem interpretados, isso gerava impa-
ciência nos mais ágeis e constrangimento nos 
mais vagarosos;

 O intérprete tinha que fazer uma leitura super-
ficial da prova antes de começar a interpretá-la 
para os alunos, a fim de interpretar com maior 
exatidão. Essa leitura tomava mais alguns mi-
nutos do tempo de aplicação da prova;

 Alguns professores reformulavam as pergun-
tas para facilitar para os alunos surdos, com-
prometendo, de certa forma, o processo ava-
liativo;

 Alguns professores omitiam a leitura de algu-
mas informações que achavam desnecessá-
rias, tais como as instruções na capa da prova, 
privando os alunos surdos de um acesso igua-
litário a todos os detalhes relevantes ou irrele-
vantes da avaliação impressa;

 Os alunos surdos sempre terminavam por últi-
mo ou deixavam para terminar a prova no dia 
seguinte.

Situações semelhantes a essas se repetiam 
na interpretação simultânea das provas escolares 
na Escola Municipal de Carrapichel, com os dois 
alunos surdos do 6º ano/5ª série do Ensino Funda-
mental II. 

Inspiração para executar 
os projetos de tradução 
Intersemiótica das provas

Inspirado no modelo de provas do Exame Na-
cional para Certificação de Proficiência no uso e no 
ensino da Libras e para Certificação de Proficiência 
na tradução e interpretação da Libras/Português/
Libras, denominado PROLIBRAS, decidi fazer o 
projeto de tradução da prova para os alunos surdos 
matriculados no PROJOVEM Urbano. As provas do 
PROLIBRAS, são realizadas por meio de projeção 
de vídeo com questões objetivas sinalizadas, con-
forme pontua Quadros et al. (2009) a primeira eta-
pa do exame é uma “prova objetiva em Libras, gra-
vada em DVD, de caráter eliminatório (…)”. A parir 
deste parágrafo, referir-me-ei a esse meu projeto 
tradutório inicial inspirado no Exame PROLIBRAS 
como: P1 (PROVA 1).

Influenciado pelo modelo de tradução bilíngüe 
LIBRAS/PORTUGUES dos Livros didáticos do Pro-
jeto Pitanguá, produzidos pela editora Arara Azul, 
fiz a tradução intersemiótica de uma prova de Lín-
gua Portuguesa para os alunos da Escola Municipal 
de Carrapichel do 6º ano/5ª série do Ensino Funda-
mental II. Vou referenciar este segundo projeto de 
tradução nas próximas páginas como: P2 (PROVA 2). 

Os livros didáticos do projeto Pitanguá, mo-
delo inspirador da P2, têm toda a informação do 
livro didático impresso armazenada em CD-ROM. 
Os fragmentos de texto dos conteúdos do livro são 
acompanhados por links de acesso ao vídeo com 
a respectiva tradução do texto em LIBRAS, esses 
links podem ser ativados de acordo com a conve-
niência de quem usa o material.

As duas provas, P1 e P2, foram gravadas no 
meu próprio domicílio, sem recursos avançados 
de iluminação e uma câmera digital de 8 megapi-
xels de resolução. Nas gravações da P1 contei com 
a ajuda de uma tradutora e intérprete que se re-
vezava comigo, atuando como ledora da prova e 
intérprete-atriz, além de sugerir adequações tra-
dutórias e terminológicas que pudessem ser mais 
produtivas. A edição de vídeos e imagens também 
ficaram por minha conta. 

Após finalizar os detalhes de edição do vídeo, 
colocando fade in e fade out preto no início e no 
final de cada cena/quesito, com o programa Win-
dows MovieMaker, passei para o programa Nero 
Startmart para inserir legendas no vídeo. Findo 
todo esse processo, finalmente a prova pode ser 
gravada numa mídia de DVD-R. Depois de 12 dias 
de trabalho árduo, a P1 estava concluída, traduzi-
da e pronta para ser aplicada.

Com a P2 o trabalho foi bastante semelhan-
te, porém o número de cortes durante a gravação 
foi maior, pois os vídeos foram postados como 
links de acesso ao lado dos fragmentos de texto. 
Por tratar-se de uma prova menor, com apenas 5 
questões, o trabalho foi de 4 dias. A professora de 
Português passou-me com antecedência o arqui-
vo (Word docx) da prova em que seria aplicada, e 
utilizando o programa de edição de texto Microsoft 
Word inseri os vídeos com a tradução em LIBRAS 
dos fragmentos de textuais na prova, agora, os 
alunos só precisavam de dois notebooks para res-
ponder a prova individualmente. 
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A aplicação das provas
Antes da aplicação da prova P1 os professores 

de Inglês e Ciências Humanas explicaram para os 
alunos surdos como a prova seria realizada. Um 
aparelho de TV de 29 polegadas foi colocado na 
sala de aula juntamente com um aparelho de DVD 
Player. A prova era composta de seis disciplinas: 
Português, Matemática, Ciências Humanas, Ciên-
cias Naturais, Língua Estrangeira – Inglês e Parti-
cipação Cidadã. A avaliação foi aplicada no mês de 
março do ano de 2011. O videotexto era projeta-
do na TV, e a cada quesito, os alunos tinham um 
tempo de 10 segundos para assinalar a resposta 
que julgassem correta, podendo solicitar a repeti-
ção da questão ao final da apresentação do vídeo 
correspondente. A exibição do videotexto da pro-
va de Matemática foi deixada por último por causa 
do tempo maior gasto com os cálculos, não sendo 
seguido, neste caso, o tempo de 10 segundos para 
resolução das questões.

A aplicação da P2 ocorreu mês de novembro 
de 2011. A prova começou com a explicação da 
professora de Português, para os dois alunos sur-
dos, de como seria realizada a prova. A docente 
ensinou rapidamente como os links de vídeo po-
deriam ser acessados e daí cada aluno começou a 
fazer sua própria prova. No caso da P2, tratava-se 
de uma prova de Português elaborada pela própria 
docente com cinco questões, sendo quatro ques-
tões de múltipla escolha e uma questão aberta. 
Em sua configuração final a prova ficou com 69 
links de fragmentos de videotexto traduzidos para 
a LIBRAS, em formato FLV, que juntos compuse-
ram todo o conteúdo da prova. 

P1 e P2: variáveis de 
desempenho logístico,  
funcional e afetivo

No que se refere ao desempenho logístico a 
P1 mostrou-se mais adequada às características 
de uma escola com poucos recursos tecnológicos. 
Os materiais necessários, uma TV de 29 polegadas 
e um aparelho de DVD player, são encontrados 
na maioria das escolas públicas. A P2, em contra-
partida, apresenta um pouco de dificuldade nesse 
aspecto de disponibilidade de recursos midiáticos, 
pois além da necessidade de computadores por-
táteis exige-se também que alguns programas es-
tejam instalados, tais como: o Microsoft Word, um 

programa que rode vídeos em formato FLV e uma 
configuração que suporte a leitura de vídeos com 
rapidez sem travar nenhum software. 

Passando pelo desempenho funcional, os dois 
modelos de provas cumprem com o objetivo de 
tornar compreensível o conteúdo da língua fonte 
(Português) na língua meta (LIBRAS). Contudo, no 
que se refere à autonomia e atendimento perso-
nalizado às características individuais de cada alu-
no a P2 desempenha com maior eficiência essas 
funções. 

Ao passo que na P1 todos os alunos devem se-
guir o mesmo ritmo, pois se usa apenas um televi-
sor para projetar o videotexto com a tradução das 
questões da prova para todos os alunos ao mesmo 
tempo, a P2, dá ao aluno, a possibilidade de co-
meçar a prova como quiser: pular questões, rever 
quantas vezes desejar a mesma sentença e termi-
nar antes ou depois dos colegas, pois é feita em um 
computador individual para cada discente surdo.

Os alunos que fizeram a P1 terminaram a prova 
em tempo hábil, sem as interrupções e de forma 
autônoma. Aquele momento de prova que normal-
mente era extenuante e constrangedor tornou-se 
prazeroso. No caso da P2 os alunos ficaram empol-
gados pelo fato de poderem usar um computador 
para fazer a prova, sentiram-se autônomos no mo-
mento da avaliação. 

Foi a primeira vez que esses discentes sur-
dos tiveram uma prova no formato de videotexto 
traduzida para a LIBRAS. Esse empreendimento 
tradutório valorizou a diferença linguística dos 
alunos, melhorando a relação afetiva destes com 
a engrenagem escolar. Tais projetos de tradução 
mostraram para os alunos que os docentes preo-
cupavam-se em atender as especificidades cultu-
rais e linguísticas dos seus alunos. Além disso, os 
próprios professores perceberam o quanto a LI-
BRAS e a tradução podem ser úteis no processo 
educacional inclusivo de pessoas surdas. 

Acessibilidade linguística: 
um subproduto da tradução 
intersemiótica

A língua é um patrimônio, um legado gratuito, 
contudo que não se deve confundir a gratuidade 
com o supérfluo. A Língua de Sinais, eleita pela 
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maioria das pessoas surdas como língua humana 
natural, é, por isso, utilizada preferencialmente 
em concorrência com as Línguas Orais. O Brasil re-
conheceu por meio de instrumento legal a LIBRAS, 
Língua Brasileira de Sinais, como Língua oficial dos 
Surdos brasileiros, por meio da lei nº 10.436, de 24 
de abril de 2002. 

Tratando dos direitos humanos Linguísticos, 
Skutnabb-Kangas (1994, QUADROS et al. 2009) 
assim destaca: 

a) Todos os seres humanos têm direito de iden-
tificarem-se com uma língua materna(s) e de 
serem aceitos e respeitados por isso.

b) Todos têm o direito de aprender a língua ma-
terna(s) completamente, nas suas formas oral 
(quando fisiologicamente possível) e escrita 
(pressupondo que a minoria linguística seja 
educada na sua língua materna).

c) Todos têm o direito de usar sua língua materna 
em todas as situações oficiais (inclusive na es-
cola);

d) Qualquer mudança que ocorra na língua ma-
terna deve ser voluntária e nunca imposta. 

O direito que as “minorias lingüísticas têm de 
serem educadas na sua própria língua materna” 
e o direito de usar esta língua em “todas as situa-
ções oficiais”, conforme destacado nas alíneas b) 
e c) acima, abarca também as pessoas surdas que, 
como minoria, utilizam uma língua de modalida-
de espaço-visual, no caso do Brasil a LIBRAS. A lei 
da acessibilidade nº 10.098 de 2000 no capítulo VII 
trata sobre a acessibilidade nos sistemas de comu-
nicação e sinalização, destacando o papel impor-
tantíssimo do uso da “linguagem de sinais” (atual-
mente chamada adequadamente de Língua de 
Sinais), para a garantia do acesso às informações 
para as pessoas surdas em igualdade de direito às 
pessoas falantes da língua majoritária de modali-
dade oral-auditiva.

Por que a Tradução Intersemiótica das pro-
vas escolares na forma de videotexto em LIBRAS 
pode promover a acessibilidade lingüística? Se-
gala (2010) relaciona alguns motivos pelos quais 
os surdos preferem o uso desse tipo de tradução 
atualmente: “(…) com o barateamento dos re-
cursos tecnológicos, é cada vez mais comum, até 
mesmo nos cursos de Letras Libras, o uso do vídeo 
como recurso de tradução de um texto escrito ou 
falado em uma língua qualquer para a Língua de 

Sinais. O uso da Língua de Sinais em vídeo facilita 
a compreensão, pois usa um código já conhecido 
dos surdos. É uma tradução intersemiótica.” 

A Tradução Intersemiótica de provas escolares 
em LIBRAS no formato de vídeo atende às expec-
tativas dos discentes surdos, conforme destacado 
por Segala, até mesmo os cursos de Letras Libras 
têm utilizado essa metodologia tradutória que, 
sem dúvida, tem como um dos subprodutos a 
acessibilidade lingüística. 

A exatidão tradutória resultante 
da tradução intersemiótica 

A exatidão tradutória aqui expressa não deve 
ser entendida como tradução literal, palavra por 
palavra/sinal. Conforme destaca Jakobson (1975) 
“no nível da tradução interlingual, não há comu-
mente equivalência completa entre as unidades de 
código, ao passo que as mensagens podem servir 
como interpretações adequadas das unidades de 
código ou mensagens estrangeiras […]. Mais fre-
qüentemente, entretanto, ao traduzir de uma lín-
gua para outra, substituem-se mensagens em uma 
das línguas, não por unidades de códigos separa-
das, mas por mensagens inteiras de outra língua. 
Tal tradução é uma forma de discurso indireto: o 
tradutor recodifica e transmite uma mensagem re-
cebida de outra fonte. Assim, a tradução envolve 
duas mensagens equivalentes em dois códigos di-
ferentes.” (GUERINI, 2008) 

A exatidão tradutória aqui defendida refere-
se à exatidão das informações, preservação do 
núcleo informativo da mensagem e do sentido do 
texto de partida no texto de chegada. Para que tal 
preservação de fato ocorra, faz-se necessário que 
o tradutor leve em conta aspectos que não são es-
tritamente gramaticais ou lingüísticos, conforme 
afirma Umberto Eco (2007), “uma tradução não 
diz respeito apenas a uma passagem entre duas 
línguas, mas entre duas culturas, ou duas enci-
clopédias. Um tradutor não deve levar em conta 
somente as regras estritamente lingüísticas, mas 
também os elementos culturais, no sentido mais 
amplo do termo.” (GUERINI, 2008)

Com a aplicação de provas escolares utilizan-
do-se da interpretação simultânea para a LIBRAS, 
às vezes algumas informações se perdem por fal-
ta de competência referencial (conhecimento da 
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temática a ser traduzida) ou linguística do tradutor/
intérprete atreladas à falta de tempo para utilizar-
se das ferramentas de busca. Esses impasses são 
resolvidos a contento num processo de Tradução 
Intersemiótica, pois o tradutor pode usar estraté-
gias de busca de terminologias e de conhecimento 
referencial para que a tradução se processe com a 
maior exatidão possível. A Tradução Intersemióti-
ca oferece mais tempo para que o tradutor recrie e 
não apenas converta significados.

Outro acontecimento muito comum na inter-
pretação simultânea das provas escolares ocorre 
quando os surdos pedem para que determinado 
texto, quesito, alternativa ou fragmento de texto 
seja repetido. Por mais que se esforce, o tradutor/
intérprete não consegue reproduzir a segunda in-
terpretação exatamente igual à primeira. A Tradu-
ção Intersemiótica no formato de vídeotexto re-
solve esse problema, permitindo que as questões 
sejam repetidas sem nenhuma divergência lexical, 
sintática e semântica. 

A Tradução Intersemiótica das provas escola-
res em LIBRAS levou em conta inclusive o “artefa-
to cultural experiência visual” das pessoas surdas, 
conforme defende Strobel (2008). Por exemplo, na 
P1 a mudança de uma disciplina para outra era pre-
cedida de uma imagem correspondente às discipli-
nas do módulo, as imagens que não aparecem na 
prova original em Língua Portuguesa foram adicio-
nadas na prova traduzida a fim de valorizar a me-
mória visual dos discentes surdos, inclusive no iní-
cio da prova a imagem que aparece é a mesma da 
capa do módulo no qual a prova foi baseada. Na P2 
a legenda aparece em alguns momentos, porém, o 
ícone colocado para que os alunos pudessem clicar 
e exibir o vídeo em LIBRAS foi um pequeno quadri-
nho com o desenho de uma TV. O desenho da TV 
foi preferido em vez de uma instrução em língua 
portuguesa como, por exemplo: CLIQUE AQUI! 
Essas pistas visuais, como legendas, imagens e 
ícones, fizeram uma aproximação cultural com o 
público alvo da tradução. 

A equidade avaliativa como 
consequência da tradução 
intersemiótica

Entendendo o conceito de equidade conforme 
Neto (2004) “(…) tratar de modo igual os iguais e 
de modo desigual os desiguais, na proporção de 

sua desigualdade e de acordo com o seu mérito. 
Equivalência e proporção.” As avaliações escola-
res precisam ser equânimes no que se refere às 
especificidades lingüísticas e culturais do aluno 
surdo.

Não se pode achar que seria equitativo aplicar 
uma avaliação escrita em Língua Portuguesa para 
alunos surdos exigindo que estes a leiam, justifi-
cando-se na idéia de igualdade pelo fato de estes 
estarem incluídos numa sala regular em que to-
dos os colegas são falantes e leitores da Língua 
Portuguesa, sem levar em conta que os surdos 
se diferenciam dos demais alunos ouvintes não 
apenas do ponto de vista sensorial, mas princi-
palmente na questão lingüística e cultural. Logo 
a equidade se dá no tratamento diferenciado – 
uma prova traduzida para a LIBRAS no formato 
de vídeo – para atender à singularidade linguís-
tica desse alunado. Entretanto é preciso cuidado 
para não se confundir tratamento equitativo nas 
avaliações, com facilitação de provas ou conces-
são de privilégios.

Visando a equidade nos processos seletivos e 
concursos públicos, o Conselho Nacional da Pessoa 
com Deficiência (CONADE), emitiu a recomenda-
ção nº 001, de 15 de julho de 2010, que orienta as 
empresas organizadoras de concursos a levarem 
em conta as singularidades das pessoas surdas nos 
processos seletivos:

2. Quanto à Inscrição

2.1. Os editais deverão ser disponibilizados e opera-
cionalizados de forma bilíngüe, com vídeo em Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras. 

3. Quanto à aplicação de provas objetivas, discursi-
vas e/ou de redação

3.1. As provas devem ser aplicadas em Língua Bra-
sileira de Sinais – LIBRAS, com recursos visuais, por 
meio de vídeo ou outra tecnologia análoga, confor-
me as normas técnicas em vigor, disponibilizando, 
inclusive, intérprete habilitado para permitir o aces-
so ao conteúdo das provas, sempre que solicitado 
pelo candidato surdo ou com deficiência auditiva.

A igualdade de condições para a realização dos 
concursos públicos leva em conta a equidade ava-
liativa, tratando de maneira adequada a pessoa 
surda, visando o atendimento das necessidades 
lingüísticas específicas desses indivíduos. O mode-
lo de Tradução Intersemiótica de prova escolares 
em LIBRAS no formato de vídeo como nos casos 
da P1 e P2, oferecem melhores condições de um 
processo avaliativo equânime.
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É preciso ressaltar que num processo de Inter-
pretação Simultânea de provas, como qualquer 
outro tipo de interpretação, não há registro per-
manente do que foi interpretado, sendo, portanto, 
a interpretação uma produção discursivo-textual 
evanescente. Nesse caso o sujeito surdo não terá 
como recorrer, caso determinada questão tenha 
sido interpretada de forma errada, pois não terá 
como provar materialmente o equívoco tradutório 
reivindicado. O registro permanente de imagens, 
por meio da Tradução Intersemiótica de provas 
em LIBRAS no formato de videotexto, permite ao 
aluno ou candidato surdo (no caso de concursos e 
processos seletivos) a opção de recurso ou recla-
mação fundamentada, caso julgue determinada 
questão errada ou improcedente. 

Conclusão
A Tradução Intersemiótica das provas escola-

res P1 e P2 coloca os intérpretes educacionais na 
posição de tradutores. Tal função embora dentro 
dos limites da profissão de tradutores e intérpre-
tes educacionais apresenta alguns excessos e a 
exigência de desenvolver algumas competências 
que vão além das tradutórias. Conhecimentos de 
programas de edição de vídeo e de outros recursos 
tecnológicos estariam entre algumas dessas novas 
competências.

O trabalho minucioso por trás de uma Tradu-
ção Intersemiótica para a LIBRAS no formato de 
vídeotexto revela a necessidade de uma equipe 
de tradução especializada em edição de vídeos e 
imagens. Conhecimentos técnicos, como centrali-
zação da imagem, figurino adequado, luz, nitidez, 
plano de fundo adequado para filmagens e corre-
ção de imperfeições de vídeo deixaram a desejar 
na P1, corroborando com o exposto acima sobre 
a carência de informações técnicas a respeito de 
tais recursos. A P2 também deveria estar configu-
rada de modo que fosse impossível alterar o posi-
cionamento dos links de acesso aos vídeos depois 
de pronta, porém a falta de conhecimento tec-
nológico aprofundado do tradutor no manejo do 

programa utilizado, não permitiu a consecução de 
tais anseios.

Ainda que provas escolares sejam traduzidas 
para a LIBRAS no formato de vídeo, os livros didá-
ticos e paradidáticos em sua grande maioria não 
estão disponíveis em LIBRAS para o acesso dos 
alunos surdos. Isso sem tratar das outras áreas de 
conhecimento que ultrapassam os espaços esco-
lares. Há muito trabalho a ser feito no campo da 
Tradução Intersemiótica para a Língua Brasileira 
de Sinais para que se possa atender às necessida-
des, expectativas e direitos dos cidadãos surdos 
brasileiros. 
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Resumo – Este artigo reflete uma pesquisa teórica 
de caráter qualitativo e pretende analisar de que 
maneira a gestão de pessoas contribui para a sus-
tentabilidade das organizações, e quais as conse-
quências das pressões oriundas desse processo nas 
pessoas, pressões decorrentes de fatores endóge-
nos e exógenos à organização. O mapa conceitual, 
desse trabalho sustenta-se em três bases: gestão 
de pessoas, comprometimento e sustentabilidade 
organizacional. A base principal desta pesquisa é 
gestão de pessoas que conforme sua atuação tra-
rá o comprometimento dos empregados, que por 
sua vez, percebem o trabalho subjetivamente por 
meio dos sentidos que o atribuem, e que por fim, 
trazem como consequência a sustentabilidade da 
organização. Como principais resultados têm-se 
que a reestruturação produtiva e de mercado di-
namizaram as alterações na organização do traba-
lho, e que o comprometimento dos empregados 
perpassa pela identificação com os objetivos da 
organização e pelos sentidos que atribuem ao tra-
balho. 

Palavras chave – Comprometimento organizacio-
nal, Sustentabilidade organizacional, Relaciona-
mento. 

Abstract – This article reflects a qualitative theoret-
ical research and aims to analyze how people man-
agement contributes to the sustainability of organiza-
tions, and the consequences of the pressures from this 
process in people, pressures resulting from endoge-
nous and exogenous to the organization. The concep-
tual map, this paper argues on three grounds: people 
management, commitment and organizational sus-
tainability. The basis of this research is management 
of people who will work as your employee engage-
ment, which in turn, perceive the work subjectively 
through the senses that attribute, and finally, bring 
as a consequence and can promote the sustainability 
of organization. The main results are that the restruc-
turing of production and market boosted the chang-
es in work organization, and employee commitment 
runs through identification with the organization's 
goals and the meanings that attach to the work. 

Keywords – Organizational Commitment, Organi-
zational sustainability, Relationship. 
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provocou significativos impactos na gestão de 
Recursos Humanos, conforme Pimenta (1999), 
pois impôs novos níveis de qualidade e produtivi-
dade, e com isso novos modelos de organização 
do trabalho entre os quais relaciona a autora: es-
truturas menos hierarquizadas, mais dinâmicas e 
menores.

Desde a abertura de mercado à competição 
internacional ocorrida na década de 90, muitas 
mudanças nas relações das organizações com os 
fornecedores e com os empregados aconteceram, 
também surgiram novas configurações para as 
relações trabalhistas (políticas de terceirizações, 
planos de carreira, empowerment, contratação de 
autônomos, entre outros) (TEIXEIRA e LOIOLA, 
2006). O fato é que essas transformações na so-
ciedade e a velocidade das inovações tecnológicas 
têm exigido das organizações constantes reestru-
turações e adaptações visando adequar-se às no-
vas condições, consequentemente a sustentabili-
dade organizacional requer mais atenção, pois os 
riscos estão aumentados.

Conforme explicitado, a influência do meio 
externo e as relações trabalhistas são fatores que 
interferem na dinâmica organizacional e estes po-
dem ser classificados como externos e internos, e 
as interferências ocorrem porque as organizações 
são sistemas abertos, onde qualquer significativa 
mudança no ambiente influencia a organização 
e traz impactos forçando-as a adaptar-se (MOR-
GAN, 1996). Essa classificação dos fatores encon-
tra respaldo em Shirley (1976) que ao estudar o 
processo de mudança organizacional apresenta os 
fatores que afetam a identificação dos emprega-
dos com as necessidades e objetivos da mudança 
conforme figura 1, o autor afirma que as forças que 
impulsionam as mudanças podem ser exógenas e 
endógenas.

Com as transformações e pressões o ambien-
te interno, do ponto de vista dos empregados, fica 
instável e traz incertezas quanto à permanência de 
seus postos de trabalho e da empresa no mercado. 
Essas mudanças requerem observação no que tan-
ge ao acompanhamento de suas consequências e 
a busca de resoluções para os problemas desenca-
deados nas pessoas, como angústias e outros ma-
les, Soares e Vieira (2010) ressaltam que tudo isso 
reflete diretamente na identidade profissional.

Este artigo pretende analisar de que maneira a 
gestão de pessoas contribui para a sustentabilida-
de das organizações, e quais as conseqüências da 
pressão oriunda desse processo nas pessoas. 

Metodologia
Este ensaio teórico enquadra-se como uma 

pesquisa qualitativa e descritiva, cujas fontes de 
informação e coleta de dados foram livros, artigos 
científicos e a produção decorrente de eventos 
científicos da área. A opção pela pesquisa biblio-
gráfica foi por ser uma importante fonte de con-
ceitos, ou seja, “blocos de construção da ciência” 
(BASTOS, BRANDÃO E PINHO, 1997).

Pesquisas científicas são a essência da busca 
pelo conhecimento e buscam oferecer reflexões 
sobre determinados temas, Vergara (2004) ainda 
acrescenta que sempre poderão ser novamente 
discutidas, não são um fim em si mesmo, nem tão 
pouco dogmas irrefutáveis, por isso trabalho cien-
tífico carece de método a fim de que possa ser no-
vamente testado.

Um dos métodos científicos é o fenomenoló-
gico em que basea-se, segundo Vergara (2004) em 
que algo somente poderá ser decifrado a partir do 
resultado da experimentação das pessoas que o vi-
vem, é um método contrário à corrente positivista, 
e o pesquisador obtém os dados por meio da ob-
servação, entrevistas, em textos, nas organizações 
em geral. 

Resultados e discussão
O escopo deste trabalho sustenta-se em três 

construtos: gestão de pessoas, comprometimen-
to e sustentabilidade organizacional, conforme 
figura 2. 

 A principal é gestão de pessoas que depen-
dendo de sua atuação trará o comprometimen-
to dos empregados, que por sua vez, percebem 
o trabalho subjetivamente por meio dos sentidos 
que o atribuem, e que por fim trazem como conse-
quência e podem favorecer a sustentabilidade da 
organização.

O aparecimento repetitivo dos termos gestão 
estratégica de pessoas e alinhamento da gestão de 
pessoas aos processos, nos trabalhos científicos da 
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atualidade, associado ao grande número de cursos 
de curta duração e acadêmicos com enfoque nesse 
tema, nos indicam que a área de gestão de pessoas 
tem tido bastante atenção na contemporaneida-
de, mas porque gestão de pessoas tem se tornado 
um tema interessante para estudo?

Essa pergunta nos remete à primeiro identi-
ficar o que as pessoas representam nas organiza-
ções, por que geri-las e como percebem o trabalho.

Para embasamento teórico dos estudos sobre 
Gestão de Pessoas pode-se encontrar quatro abor-
dagens distintas, mas que se interrelacionam, que 
são: estratégica, comportamental, de recursos da 
firma e sistêmica, segundo Lacombe e Chu (2008). 
A abordagem estratégica foca na questão das pes-
soas como recursos para a obtenção de vantagem 
competitiva aliada ao plano de negócios da orga-
nização. A abordagem comportamental comple-
menta a anterior no sentido em que as políticas 
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Figura 1 – Processo de mudança organizacional

Fonte: Shirley (1976).
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e práticas de RH devem promover os comporta-
mentos necessários para a implementação da es-
tratégia, as autoras ainda acrescentam que com 
diferentes estratégias ocorrem distintos tipos de 
comportamento das pessoas. A teoria dos recursos 
da firma direciona a atenção para recursos inter-
nos, as autoras citam como exemplo as empresas 
que utilizam a administração por competências, os 
talentos são bens da organização para alcance de 
suas metas estrategicamente definidas (CAMPOS 
et al., 2009; LACOMBE e CHU, 2008). 

Sustentabilidade
organizacional

Comprometimento

Sentido
do trabalho

Gestão
de pessoas

Figura 2 – Escopo da pesquisa

Fonte: autor.

Os autores Zanelli et al., (2004) corroboram 
que a gestão de pessoas é um dos componentes 
imprescindíveis na arquitetura organizacional, e 
que esta compreende as relações interpessoais, 
entre outras habilidades. 

Gestão de pessoas e 
comprometimento

A estruturação da gestão de pessoas no início 
da industrialização era configurada como departa-
mento pessoal possuindo um caráter burocrático 
na mesma época em que o taylorismo-fordismo 
era implementado nas organizações e predomi-
nava o pensamento mecanicista, um setor com 
objetivos prioritários de organização das práticas 
processuais. Com o passar do tempo e com a in-
fluência das escolas humanistas (psicologia orga-
nizacional de Elton Mayo, entre outras), conforme 
Bosquetti (2009) as relações humanas aparecem 
na década de 60 e é um período marcante no sen-
tido em que apresenta o papel do gerente de linha 

como um elo de ligação da empresa com os em-
pregados, inicia-se então, a preocupação com as 
relações interpessoais na organização. Segundo 
Fischer (1998), essa nova linha de ação teve como 
contribuição a busca da valorização do elemento 
humano (motivação e liderança), essa busca passa 
a ser o principal objetivo da gestão de pessoas nas 
organizações a partir da década de 70 coincidindo 
com o surgimento do termo capital humano. 

Pimenta (1999) em relação à estrutura, até 
os anos 70, relata que as organizações eram mais 
formais e departamentalizadas com centralização 
das decisões.

A partir das décadas de 1970 e 80 acrescentou-
se a estratégia à gestão de pessoas surgiu a ne-
cessidade de correlacionar recursos humanos aos 
objetivos estratégicos da empresa e aos fatores 
como, por exemplo, atendimento aos stakeholders 
(FISCHER, 1998).

Como é possível perceber a área de gestão de 
pessoas tem se submetido a grandes transforma-
ções modificando sua ação, saindo do operacional 
e do chamado “setor de pessoal” para o estratégi-
co, focando-se à contribuição para o atendimento 
aos objetivos da organização, conforme Campos 
et al., (2009) culminando em “estratégia de com-
prometimento”. Decorrente disso, o autor ainda 
acrescenta que os empregados comprometidos 
auxiliam a organização a melhorar seu desempe-
nho, pois há aumento de produtividade com qua-
lidade dos serviços, redução de custos, de absen-
teísmo e da resistência aos processos de mudança. 

Shirley (1976) relaciona a “congruência dos ob-
jetivos da mudança com valores e autoconceito” 
com fatores que afetam a identificação dos em-
pregados com a mudança, vê-se na figura 2.

Em relação ao comprometimento, Campos et 
al., (2009) ressaltam que quando há a adesão e o 
envolvimento dos empregados com o trabalho, 
permitem trazer como consequência reflexos na 
eficácia e eficiência pessoais e organizacionais, 
também favorecem o desempenho organizacio-
nal e o desenvolvimento dos objetivos de forma 
sustentável. Quando é visível o comprometimen-
to, este passa a ser um “bem” para a organização, 
pois contribui para retenção de talentos, já que os 
desejos individuais estão satisfeitos, diminui gas-
tos com novas seleções e treinamentos em razão 
de ausência de grandes turnovers de pessoal. O 
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comprometimento organizacional é um tema que 
se interrelaciona com outros elementos da área 
de Gestão de Pessoas, como por exemplo, envol-
vimento com trabalho e satisfação no trabalho 
(CAMPOS et al., 2009).

O comprometimento e a satisfação perpassam 
pela forma como cada indivíduo subjetivamente 
percebe o trabalho e as pressões exercidas pelas 
mudanças introduzidas, por isso a abordagem teó-
rica sobre os sentidos do trabalho se faz necessá-
ria para o esclarecimento das questões subjetivas 
e comportamentais do trabalhador. Nessa mesma 
linha os autores Cohen e Fink (2003) afirmam que 
a área de pessoal pode ser subdividida em subsis-
temas básicos: objetivos pessoais, competências, 
crenças e valores. Com base nisso, os autores afir-
mam que quanto mais competências a pessoa 
possui mais ela tende a encontrar uma forma de 
realizá-las, uma vez que as competências podem 
ser demonstradas pelo comportamento.

Bastos, Brandão e Pinho (1997) apresentam 
que o comprometimento tem naturezas atitudi-
nais e comportamentais, mas que há controvér-
sias sobre essa classificação, porém afirmam que 
há um consenso em que a natureza atitudinal é um 
construto multidimensional, os seguintes concei-
tos: “normativo”, “comprometimento de valor”, 
“de identificação”, “afetivo”, “calculativo”, “instru-
mental”, “moral”, de “continuação” 

Há carência de trabalhos que sintetizem os 
conceitos e é imprescindível o debate para uma 
integração destes. O mapeamento da dispersão 
desses conceitos, realizado pelos autores, revelou 
que a causa dessa dispersão deve-se ao fato da 
existência nas linguagens cotidiana e na científica 
(BASTOS, BRANDÃO E PINHO, 1997).

No cotidiano existem pelo menos três usos do 
conceito de comprometimento mais habituais que 
encontram relação nos conceitos de: “compromis-
so” e “com envolvimento”. “Comprometimento 
passou a significar um estado do indivíduo: estado 
de lealdade a algo, relativamente duradouro, e que 
pode ser descrito por sentenças que delineiam in-
tenções, sentimentos, desejos” (BASTOS, BRAN-
DÃO E PINHO, 1997).

O trabalho de Morin (2007) é uma base concei-
tual lógica para identificar a questão dos sentidos e 
sentimentos relativos ao trabalho, e em suas pes-
quisas os temas encontrados foram segmentados 

de acordo com três dimensões: individual, organiza-
cional e social. Estudos especializados acrescentam 
que ainda é uma teoria em construção e multiface-
tada uma vez que há perspectivas: subjetiva, his-
tórica e dinâmica. Segundo Borges (2001), pesqui-
sadora sobre sentidos do trabalho, a subjetividade 
reflete-se quando a invidualidade está expressa na 
percepção social porque as histórias dos indivíduos 
em conjunto e compartilhadas constantemente vão 
construindo as percepções da sociedade.

Segundo Morin (2007) os principais sentidos 
identificados são: o trabalho é eficiente e produz 
um resultado útil, há prazer na realização da tare-
fa, permite autonomia, é fonte de relações huma-
nas satisfatórias, mantém as pessoas ocupadas e 
é moralmente aceitável. Borges (2001) lista como 
atributos os seguintes valores do trabalho: êxito 
e realização pessoal, justiça no trabalho, sobrevi-
vência pessoal e familiar, independência econômi-
ca, exigências sociais, realização pessoal, esforço 
corporal e desumanização. 

Na prática, é muito difícil a conformação, a sa-
tisfação e o controle de todos esses valores, pois 
ultrapassam as dimensões do setor de Recursos 
Humanos e envolvem diversas conjunturas dentro 
da organização como, por exemplo, comunicação 
eficiente e liderança (apoio da alta gestão), nessa 
mesma linha de pensamento observa-se que na 
figura 2 de Shirley (1976) que esses dois itens são 
apontados como fatores que auxiliam a identifica-
ção dos empregados com processos de mudança. 

Sustentabilidade (sobrevivência) 
organizacional 

O termo sustentabilidade tem sido usado 
como sinônimo de sobrevivência empresarial as-
sociado a preocupação ambiental e o desenvolvi-
mento econômico em harmonia com a preserva-
ção dos recursos naturais, por isso pesquisas sobre 
o tema sustentabilidade organizacional nos reme-
te a trabalhos científicos que tratam da ecologia. 
Porém este artigo utiliza o termo sustentabilidade 
no sentido de sobrevivência organizacional e per-
formance econômica.

A busca por indivíduos capacitados e com de-
sempenho satisfatório para ocupar os cargos nas 
organizações não é algo novo, segundo Brandão e 
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Guimarães (2001), o taylorismo na década de 70 já 
ressaltava a demanda por empregados mais com-
petentes. 

Pode-se acrescentar que para atingir seus ob-
jetivos e manter a sobrevivência no meio compe-
titivo, as organizações utilizam vários métodos, e 
a teoria do isomorfismo organizacional pode ser 
um deles. Teoria do isomorfismo organizacional 
significa que as organizações adotam práticas já 
existentes e institucionalizadas, segundo Zanelli 
et al (2004), aumentando a perspectiva de sobre-
vivência. Há o isomorfismo institucional em que 
internamente são fixadas normas e procedimen-
tos para que “as organizações obtenham apoio e 
legitimidade” (ZANELLI et al., 2004). Os autores 
acrescentam que esse isomorfismo institucional 
é favorecido por mecanismos coercitivos, miméti-
cos e normativos.

Entende-se por cada um dos tipos de mecanis-
mos:

 Coercitivos: são caracterizados por pressões 
que outras organizações que tenham influên-
cia sobre a primeira exercem, segundo Zanelli 
et al (2004) influências políticas.

 Miméticos: quando há incertezas, as orga-
nizações podem simplesmente imitar outras 
eficientes, tornando as decisões mais fáceis 
e tempestivas, mas os autores ressaltam que 
esta ação pode ocorrer também de forma não
-intencional e acrescentam que os emprega-
dos e consumidores também exercem a pres-
são para “adoção de processos e estruturas 
semelhante, como forma de alcançar vanta-
gens” (ZANELLI et al., 2004). 

 Normativos: decorre da profissionalização, 
“que pode dar-se tanto pela educação formal 
que estabelece os valores e as normas de um 
conjunto de especialistas, como pela rede for-
mada por estes especialistas” (ZANELLI et al., 
2004). 

Os autores Zanelli et al., (2004) ainda acrescen-
tam, que a grande recolocação de profissionais en-
tre as organizações favorece a difusão de tecnolo-
gias e inovação, e as exigências legais trabalhistas 
que impõem o mínimo de categorias profissionais 
para determinadas atividades, também favorecem 
a atuação desses mecanismos de isomorfismo or-
ganizacional e institucional. Cohen e Fink (2003) 

associam o comportamento dos grupos de empre-
gados ao aumento da produtividade e à satisfação 
e desenvolvimento, os autores acrescentam que 
os fatores relacionados a maior produtividade são 
a grande diferenciação entre os integrantes do gru-
po e maior a coesão do grupo com as normas que 
apoiem os objetivos da organização. 

Conclusões
Os aspectos relacionados com fatores que 

afetam a identificação dos empregados com a 
mudança, significam que o empregado ao perce-
ber, entender e se identificar com a estratégia do 
processo implantado diminuirá a sua resistência e 
aumentará seu comprometimento trazendo com 
isso bons resultados para a sustentabilidade da 
empresa no mercado.

A área de gestão de pessoas não pode sozinha 
obter o êxito quanto ao comprometimento organi-
zacional, necessita da área responsável pela comu-
nicação interna e do apoio da alta gestão para mo-
tivar a identificação dos empregados (CAMPOS et 
al., 2009; SHIRLEY, 1976).

As organizações são sistemas abertos, con-
forme Morgan (1996), portanto são influenciadas 
pelas situações endógenas e exógenas, por isso 
a reestruturação produtiva e de mercado dina-
mizam alterações na organização do trabalho, e 
estes influenciam o comprometimento dos em-
pregados que perpassa pela identificação com 
os objetivos da organização e pelos diversos sen-
tidos e valores que atribuem ao trabalho (BAS-
TOS, BRANDÃO E PINHO, 1997; BORGES, 2001; 
COHEN E FINK, 2003). 
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A revista Pangeia Cientifica é um periódico se-
mestral do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Baiano (IF-Baiano) que publica arti-
gos científicos, notas técnicas e artigos de revisão 
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áreas de: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrá-
rias, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Biológi-
cas, Linguística, Letras e Artes.
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pesquisadores nacionais e internacionais. Os tra-
balhos originais devem ser inéditos e escritos em 
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tores qualificados especialistas na área científica 
do manuscrito (nome, e-mail, vínculo institucio-
nal). A Comissão Editorial decidirá pela aceite ou 
não dos nomes dos consultores enviados pelos 
autores. Quando aceito e revisado o artigo será 
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nos meta dados de submissão. O artigo não tra-
mitará enquanto o referido item não for atendido. 
Excepcionalmente, mediante consulta prévia para 
o Conselho Editorial outro expediente poderá ser 
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utilizado. A publicação dos artigos será de acordo 
com a ordem de aprovação. Os arquivos não acei-
tos serão devolvidos ao autor com justificativa. 

Organização
Artigo científico

 Artigos em português – Titulo; autoria, en-
dereços institucionais e eletrônicos, resumo; 
palavras chave; abstract; keywords; introdução 
com revisão de literatura; material e métodos; 
resultados e discussão; conclusão e referên-
cias; agradecimento (s) opcional; tabelas e fi-
guras; comitê de ética e Biossegurança devem 
aparecer antes das referências.

 Artigos em Inglês – Título (em inglês), au-
toria, endereços institucionais e eletrônicos, 
abstract; keywords; resumo; palavras-chave; 
introdução com revisão de literatura; material 
e métodos; resultados e discussão; conclusão e 
referencias; agradecimento (s) opcional; tabe-
las e figuras; comitê de ética e Biossegurança 
devem aparecer antes das referências.

Nota Técnica

Título (Português); resumo; palavras chave; 
abstract; keywords; texto (sem subdivisão, porém 
com introdução; metodologia; resultados e dis-
cussão e conclusão; podendo conter tabelas ou fi-
guras); Agradecimento (s) (opcional); Referências. 
Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer 
antes das referencias. Destacar com letra inicial 
maiúscula, em negrito e situado no lado esquerdo 
da página as palavras: Introdução, Material e Mé-
todos, Resultados e Discussão, Conclusão, Agra-
decimento (s) e Referências. 

Formatação e estrutura dos 
trabalhos

O trabalho deve ser digitado em tamanho A4 
210 x 297, em espaço 1,5 com margens inferior, su-
perior, esquerda e direita em 2,5 cm, fonte Times 
New Roman, tamanho 11. O máximo de 15 páginas 
para artigo cientifico e artigos de revisão e sete pá-
ginas para nota Técnica, incluindo tabela, gráficos 
e figuras. Correção linguística – antes de enviar o 
artigo, este deve ser revisado por um especialis-
ta da língua utilizada no texto. Título – Deve ser 

representativo do objetivo e conteúdo do traba-
lho com no máximo 15 palavras. Escrito em por-
tuguês, centralizado e grafado em letra inicial 
maiúscula, negrito, tamanho 12. Autores – Nome 
completo sem negrito, letra inicial maiúscula, letra 
tipo Times New Roman, tamanho 10, separado por 
ponto e vírgula com número em algarismo arábico 
em forma de expoente. Entre o título do artigo e o 
nome dos autores usar espaçamento duplo. Entre 
os nomes dos autores usar espaçamento simples. 
Endereços dos Autores – Endereço completo, vín-
culo institucional, e e-mail do autor em Times New 
Roman, tamanho 10.

Título do artigo  ou nota científica ou revisão

Nome completo do autor1; Nome do autor2.

1Instituição, endereço e e-mail do autor.

2Instituição, endereço e e-mail do autor.

Resumo – A palavra resumo deve ser escrita 
no lado esquerdo da página em negrito, com a 
primeira letra em maiúscula, precedido de traves-
são. O resumo deve conter no máximo 250 pala-
vras escrito em letra Times New Roman 10 e tecer 
considerações breves sobre objetivo, material e 
métodos, resultados, discussão e conclusão. Deve 
ser seguido do termo Palavras-Chave (em negrito), 
e de travessão com no máximo três palavras-cha-
ve separadas por vírgula. Não deve apresentar ci-
tações bibliográficas. Os termos utilizados devem 
ser diferentes dos constantes no título em letras 
tipo Times New Roman 10.

Palavras-Chave – Ciência, normas, publicação. 

Título do artigo ou nota científica ou revisão  
(em Inglês)

Abstract – Observar os critérios utilizados para 
a confecção do Resumo convertendo as palavras 
para a língua inglesa. Deve ser seguido do termo 
Keywords (em negrito), seguido de travessão e no 
máximo três palavras-chave separadas por vírgula.

Keywords – Science, Standards, publication. 

Introdução

A palavra introdução deve ser situada do lado 
esquerdo da página e grafada com a primeira le-
tra maiúscula e as demais minúsculas em negrito, 
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em Times New Roman tamanho 11. Neste tópico 
o autor deve apresentar importância do problema, 
justificativa e o objetivo do estudo. 

Material e Métodos

Escrever o termo Material e Métodos do lado 
esquerdo da página em negrito, com as primeiras 
letras maiúsculas em Times New Roman tamanho 
11. A descrição deve contemplar todos os passos 
do trabalho permitindo aos outros pesquisadores 
repetir a técnica. Fórmulas, expressões e equações 
matemáticas, devem seguir as normas da ABNTN-
BR 6023 (Agosto/2002). 

Resultados e Discussão

O termo Resultados e Discussão deverá ser es-
crito do lado esquerdo, em negrito, com as letras 
iniciais maiúscula em Times New Roman tamanho 
11. Nesse item, os autores devem apresentar os 
resultados de pesquisa e discuti-los no sentido de 
relacionar as variáveis analisadas.

 Tabelas – Devem ser disponibilizados no texto 
sendo que não poderão ultrapassar as mar-
gens e nem estar com apresentação paisa-
gem e ser construídos em Microsoft Excel, em 
fonte Times New Roman. A revista é impressa 
em preto e branco, figuras devem ser impres-
sas em preto e branco. A numeração deve ser 
em números arábicos, separados com hífen. 
Não usar linhas verticais; linhas horizontais 
devem separar o título do cabeçalho e este do 
conteúdo e, uma no final fechando a Tabela. 
Legendas devem vir acima da tabela em fon-
te Times New Roman 10 em negrito apenas o 
nome tabela. Nas colunas de dados, os valores 
numéricos devem ser alinhados pelo último al-
garismo. Ex:

Tabela 1 – Variáveis avaliadas na cultura do milho pipoca 
na região do Oeste da Bahia

 Figuras e gráficos – As Figuras (gráficos, dese-
nhos, mapas, fotografias) deverão ser construí-
das em softwares compatíveis com Microsoft 
Windows devendo ser inseridas no documen-
to, logo após o comentário. Nas figuras e grá-
ficos a legenda deverá estar abaixo em fonte 
Times New Roman 10. Os gráficos devem ser 
preenchidos com símbolos que permitam dife-
renciar as variáveis estudadas. As Unidades e 

Medidas devem seguir o Sistema Internacional 
e a nomenclatura científica deve ser citada de 
acordo com os Códigos Internacionais de cada 
área; nome científico sempre em itálico.

Conclusão

O Termo Conclusão deverá ser escrito do lado 
esquerdo, em negrito, com a letra inicial maiúscula 
em Times New Roman tamanho 11. Deve ser su-
cinta e elaborada como resposta objetivo. 

Agradecimentos

Opcional. A palavra Agradecimentos deve ser 
do lado esquerdo em negrito em Times New Ro-
man tamanho 11, com a primeira letra maiúscula. 
Devem ser breves e diretos. 

Referências

Apresentar as referências citadas no corpo do 
trabalho de acordo com as normas da ABNT/NBR 
6023 (Agosto/2002); As Referências devem pre-
ferencialmente terem sido publicadas nos últimos 
cinco anos. As entradas devem estar em ordem al-
fabética, sem numeração e com espaço (simples) 
entre uma e outra, em letra Times New Roman 
tamanho 11. Na segunda entrada do mesmo autor 
colocar letra minúscula distinta no ano. 

 Artigo

ALVES, R. M de O.; SOUZA, B de A.; CARVALHO 
C. A. L de. Notas sobre a bionomia de Melipo-
na mandacaia (Apidae: Meliponina). Magistra, 
Cruz das Almas, v. 19, n. 3, p. 204-212, 2007.

 Livro no todo

GOMES, F. P. Curso de estatística experimen-
tal. 11a Ed. Piracicaba: USP – ESALQ/NOBEL, 
1985. 466 p.

 Capítulo de Livro

ANTONINI, F. G. Pragas de morango. CAMARGO, 
F.M (Org.). Pragas de olerícolas. 3. ed. Rio de 
Janeiro, EPUD. p. 27-33, 2010.

 Teses, dissertações e monografias

GOMES, P. B. N.; SOUZA, H. F. As telenovelas e 
o público. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado 



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 201372

em Jornalismo). Universidade Federal da Bah-
ia, Salvador, 2010.

 Anais

GONÇALVES, L. S.; KERR, W. E. Noções sobre ge-
nética e melhoramento em abelhas. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 1., 
1970, Florianópolis. Anais… Florianópolis: Con-
federação Brasileira de Apicultura, 1970. p. 8-36.

 Artigos e materias em meio eletronico

ANDRADE, H. N. A. Pena Comutada. O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 19 de setembro de 2011. 
Disponível em http://.diagnostico.org . Acesso 
em 22 de setembro de 2011.

 Citações no texto

Devem estar em ordem cronológica. Em caixa 
alta e entre parênteses quando estiver no final do 
paragráfo. No ínicio ou meio do parágrafo. No íni-
cio ou meio da parágrafo manter em minúsculas.

a. Um autor – Fabrício (1960) no início ou meio 
do parágrafo (em caixa baixa) e (FABRÍCIO, 
1960) (caixa alta) final do parágrafo. No caso 
de dois autores os nomes deve estar separados 
por ”&”.

b. três autores – Raissa et al. (2002) ou (Raissa et 
al. 2002). Citações do mesmo autor e no mesmo 
ano diferenciar colocando letras minúsculas.
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Pangaea Scientific magazine is a biannual 
journal of the Federal Institute of Education, Sci-
ence and Technology Baiano (IF-Baiano) which 
publishes scientific papers, scientific notes and re-
view articles (by invitation) resulting from theoret-
ical studies and research that focus on knowledge 
production on areas of the sciences and Earth, Ag-
ricultural Sciences, Humanities and Social Scienc-
es, Linguistics, Literature and Arts. Instructions to 
Authors

This magazine is enabled to publish of articles 
by national and international researchers. The 
original work must be original and written in Por-
tuguese or English. Manuscripts submitted should 
not have been published or simultaneously sub-
mitted to another journal. Granted to the journal 
are all copyright in the article published. All infor-
mation and statements contained in the texts are 
the sole responsibility of the author(s). Papers sub-
mitted to the Pangaea SCIENTIFIC JOURNAL must 
be sent electronically to the email: pangeiacientifi-
ca@ifbaiano.edu.br accompanied by a statement 
signed by the authors and address information and 
corresponding author.

Review Article, Note  
or Labor Review

After receipt, the article notes or revision will 
be evaluated by the Editorial Committee in rela-
tion the appropriateness of the standards of the 
magazine and if accepted, sent to the ad hoc con-
sultants to evaluate and issue of reasoned opinion. 
After submission, the author(s) must recommend 
three qualified consultants, experts in the scien-
tific area of   the manuscript (name, e-mail, insti-
tutional affiliation). The Editorial Committee will 
decide whether accepted or not the names of the 
consultants sent by the authors. When accepted 
and reviewed, the article will be send to the author 
for corrections and after it is updated, it will be re-
manded to the magazine until 10 days. Exception-
ally, after consultation to the Editorial Committee, 
another case can be used. The publication of arti-
cles will be according to the order of approval. The 
published articles are available in pdf format on 
the site of the magazine www.pangeiacientifica.
ifbaiano.edu.br. The files are not accepted will be 
returned to the author with justification.

Publication rules
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Organization 
Scientific Article

 Articles in Portuguese – title, author, insti-
tutional and electronic addresses, abstract, 
keywords, introduction with literature review, 
material and methods, results and discussion, 
conclusion and references, acknowledgment 
optional; tables and figures, the Ethics and 
Biosafety Committee must appear before the 
references.

 Articles in english – Title, author, institutional 
and electronic addresses, abstract, key words, 
introduction to literature review, material and 
methods, results and discussion, conclusion 
and references, acknowledgment optional; ta-
bles and figures; ethics and Biosafety commit-
tee must appear before the references.

Scientific Note 

Title (English and Portuguese); Abstract in 
English, Keywords, Abstract in Portuguese, Key-
words, Text (without subdivision, but with intro-
duction, methodology, results and discussion and 
conclusion, it may include tables or figures); ac-
knowledgment (optional), References. Ethics and 
Biosafety Committee should appear before the 
references. The words must be contrasted with 
initial capital letters, bold and on the left side of 
the page: Introduction, Methods, Results and Dis-
cussion, Conclusion, Acknowledgements and Ref-
erences.

Format and Structure of Article
The article should be typed on A4, 210 x 297 

size, lower and upper margins by 1.5-spaced; left 
and right 2.5 cm, Times New Roman font; size 10. 
Scientific and review articles must have 15 pages 
in a maximum and seven pages to a scientific note, 
including table, charts and figures. Linguistic Cor-
rection – before sending the article, this should 
be reviewed by an expert of the language used in 
the text. Title – should be representative of the 
objective and content of work with no more than 
15 words. Written in Portuguese and English (when 
the work is written in English), centered, written in 
capitalized, bold, size 12. Authors – full name with-
out bold, initial capital letters, Times New Roman 

font, size 10, separated by a semicolon with Ara-
bic numerals in the form of exponent. It must use 
between the article title and author names double 
spacing. Among the names of the authors it must 
use single spacing. Author’s Address – complete 
address, institutional affiliation, and e-mail of the 
author in Times New Roman, size 10. 

Title of the article or review or note

Full name of author¹; author name²

Author institution, address and e-mail.

Author institution, address and e-mail.

Abstract (English) – The word abstract should 
be written to the left of the page in bold, with the 
first letter capitalized, preceded by indent. The 
abstract should not exceed 250 words written in 
Times New Roman 10 and some considerations 
on short order, material and methods, results, dis-
cussion and conclusion. It must be followed by the 
term Keywords (in bold), followed by indent with 
a maximum of three keywords separated by com-
ma. It should not contain references. The terms 
used are different from those in the title in bold 
Times New Roman 10.

Keywords – Science, Standards, publication. 

Title of the article or review or note (Portuguese) 

Abstract – You must observe the criteria used 
for making the Abstract converting the words into 
Portuguese. It must be followed by the word Key-
words (in bold), followed with dash and a maxi-
mum of three keywords separated by comma.

Keywords – Science, Standards publication.

Introduction

The word should be introduced at the left of 
the page and written with the first letter capital-
ized and the rest lowercase in bold, Times New Ro-
man, size 11. In this topic, the author must present 
the importance of the problem, rationale and pur-
pose of the study.

Material and Methods

You must write the term Material and Meth-
ods on the left side of the page in bold, with the 
first uppercase letter in Times New Roman, size 
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11. The description should include all steps of 
work allowing to other researchers to repeat the 
technique. Formulas, expressions and mathemat-
ic equations must follow the norms of ABNTNBR 
6023 (August 2002).

Results and Discussion

The term Results and Discussion will be writ-
ten on the left, in bold, with uppercase first letters 
in Times New Roman, size 11. In this item, the au-
thors must present research results and discuss 
them in order to connect the analyzed variables.

 Tables – they must be provided in the text of 
which may not exceed the margins and not 
be with landscape display and be constructed 
in Microsoft Excel, in Times New Roman. The 
magazine is printed in black and white as well 
as the figures must be printed in black and 
white. They must be numbered in Arabic nu-
merals, separated with a hyphen. Do not use 
vertical lines, horizontal lines must separate 
the header title and this of contents, and in a 
final closing to the Table. Captions must come 
up from the table, in Times New Roman, 10, 
bold. Ex.:

Table 1 – Evaluated variables in the culture of popcorn

 Figures and graphs – The figures (graphs, 
drawings, maps, photographs) must be built 
in software compatible with Microsoft Win-
dows, and must be inserted in the document, 
after that the comment about the table. In the 
figures, the legend will be written below the 
figure in Times New Roman, 10. The graphs 
will be filled with symbols that allow to differ-
entiate the studied variables. The units and 
measurements will follow the International 
System and the scientific nomenclature must 
be cited according to the International Codes 
in each area, where the scientific name always 
in italics.

Conclusion

The term conclusion will be written on the left, 
in bold, with initial uppercase letters, in Times New 
Roman, size 11. It must be succinct and prepared in 
response to the goal.

Acknowledgment

Optional. The word acknowledgements must 
be on the left, in bold Times New Roman size 11, 
with the first letter capitalized. It must be brief.

References

Provide the references cited in the article, ac-
cording to the ABNT/NBR 6023 (August 2002). The 
references must, preferably, have been published 
from the past five years. The entries must be in 
alphabetical order without numbering and with 
space(simple) between one and another in Times 
New Roman, size 11. In the second entry, by the 
same author, it must put in lowercase letter, by dif-
ferent year. 

 Article

ALVES, R. M de O.; SOUZA, B de A.; CARVALHO 
C. A. L de. Notas sobre a bionomia de Melipo-
na mandacaia (Apidae: Meliponina). Magistra, 
Cruz das Almas, v. 19, n. 3, p. 204-212, 2007. 

 Paper in whole

GOMES, F. P. Curso de estatística experimental. 
21. Ed. Piracicaba: USP-ESALQ/NOBEL, 1985. 
466 p. 

 Book Chapter

ANTONINI, F. G. Pragas de morango. CAMARGO, 
F. M. (Org.). Pragas de olerícolas. 3. ed. Rio de 
Janeiro, EPUD. p. 27-33, 2010. 

 Theses, dissertations and monographs

GOMES, P. B. N.; SOUZA, H. F. As telenovelas e o 
público. 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em 
Jornalismo). Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2010. 

 Annals

GONÇALVES, L. S.; KERR, W. E. Noções sobre 
genética e melhoramento em abelhas. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 
1., 1970, Florianópolis. Anais… Florianópolis: 
Confederação Brasileira de Apicultura, 1970. 
p. 8-36. 



Pangeia Científica, v. I, nº 1,
Salvador: IF-Baiano, 201376

 Articles and materials in electronic resource

ANDRADE, H. N. A. Pena Comutada. O Estado de 
São Paulo, São Paulo, 19 de setembro de 2011. 
Disponível em http://.diagnostico.org . Acesso 
em 22 de setembro de 2011. 

 Citations in the text

Should be in chronological order.

a. One author – Fabricius (1960) at the beginning 
or middle of the paragraph and (FABRÍCIO, 
1960) end of the paragraph. In the case of two 
authors names should be separated by “and.”

b. three authors – Raissa et al. (2002) or (Raissa 
et al. 2002). Quotes of the same author in the 
same year to differentiate by placing capital 
letters.



ISSN 23184868


