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CINEANTROPOMETRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

  RIBAS, PAULO HENRIQUE BOTTER (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

CUNHA, LEANDRO ALVES DA (Professor - UNOESTE) 

Durante cada anos de vida um indivíduo passa por diferentes fases de desenvolvimentos, e para os profissionais 
da saúde monitorar estas fases é fundamnetal,inclusive o perfil morfofuncional. O objetivo deste trabalho foi
aplicar a bateria de testes e avaliações do Projeto Esporte Brasil no projeto social Educandário São José. Dentre 
os avaliados com 9 anos de idade (n=12) no teste de flexibilidade 33,3% apresentaram índice muito bom e
41,6% excelência. No teste de força de resistência abdominal 66,6% apresentaram índice muito bom e 16,6%
excelência. No teste de força de membros inferiores 33,3% apresentaram índice razoável, 33,3 bom, e 16,6%
muito bom. No teste de força de membros superiores 41,6% apresentaram índice muito fraco, 41,6% razoável.
No teste de velocidade 41,6% apresentaram índice bom e 41,6% muito bom, no teste de resistência aeróbica 
50% apresentaram índice muito bom e 41,6% bom. Para e o Índice de massa corporal 91,6 % apresentaram
índice normal e apenas 8,3% apresentaram índice de obesidade. Os avaliados com 10 anos de idade (n=12) no
teste de flexibilidade 33,3% apresentaram índice fraco, e 33,3% muito bom. No teste de força de resistência
abdominal 33,3% apresentaram índice muito bom e 58,3% excelência. No teste de força de membros inferiores
33,3 % apresentaram índice razoável, 25% bom e 16,6% muito bom. No teste de força de membros superiores 
33,3% apresentaram índice razoável, 25% bom e 16,6% muito bom. No teste de agilidade 16,6% apresentaram
índice razoável, 33,3% bom, 8,3% muito bom e 33,3% excelência. No teste de velocidade 25% apresentaram
índice fraco, 41,6% bom e 25% muito bom. No teste de resistência aeróbica 18,3% apresentaram índice
razoável, 41,6% bom, 33, 3% muito bom e 6,6% excelência. Para o índice de massa corporal 91,6 %
apresentaram índice normal e 8,3% excesso de peso. Os avaliados com 12 anos de idade (n=15), no teste de 
flexibilidade 20% apresentaram índice razoável e 26,6% bom. No teste de força de resistência abdominal 20%
apresentaram índice bom, 46,6% muito bom e 33,3% excelência. Para o teste de força de membros inferiores
26,6% apresentaram índice muito fraco, 26,6 % fraco, 20% razoável e 26,6% bom. No teste de força de
membros superiores 13,3% apresentaram índice muito fraco, 26,6% fraco e 40% bom. No teste de agilidade
26,6% apresentaram índice fraco, 20% razoável, 20% muito bom e 66% excelência. No teste de velocidade 20% 
apresentaram índice razoável, 26,6% bom e 26,6% muito bom. Para o teste de resistência aeróbica 40%
apresentaram índice bom e 33,3% muito bom. Para o Índice de massa corporal 66,6% apresentaram índice
normal, 20% excesso de peso e 13,3% obesidade. Podemos ressaltar que o projeto está ajudando o
desenvolvimento das capacidades físicas dos participantes, devido a grande parte deste apresentar bons índices
nos teste físicos, bem como, a pratica regular dos programas desportivos e alimentares estarem colaborando no
controle ponderal das massa corpóreas.  
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EVIDÊNCIAS DE HISTERESE NA DINÂMICA DE ABERTURA E FECHAMENTO ESTOMÁTICO DE 

VIGNA UNGUICULATA. 
  GUIDORIZI, KEZIA APARECIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOUZA, GUSTAVO MAIA (Professor - UNOESTE) 

CATUCHI, TIAGO ARANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

TOLEDO, GABRIEL RICARDO AGUILERA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

BERTOLLI, SUZANA CHIARI (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

BARBOSA, ALEXANDRIUS DE MORAES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

VÍTOLO, HILTON FABRÍCIO (Professor - UNOESTE) 

RAPCHAN, GABRIEL LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O movimento de abertura e fechamento dos estômatos e seu controle são essencias para a regulação das 
perdas de água pela transpiração além da entrada e saída de CO2 na planta. Os estômatos são bastante 
sensíveis às variações do ambiente, como a intensidade de luz , concentração de CO2 , déficit de pressão de 
vapor e temperatura. O déficit de pressão de vapor entre o interior da folha e o ar externo (VPD) é um importante 
fator ambiental que afeta o funcionamento estomático. O objetivo deste trabalho foi de avaliar condutância 
estomática em plantas de Vigna unguiculata (feijão Caupi) submetidas a dois tipos de regime hídrico, e observar 
a influência da variação do VPD na velocidade de reação da abertura e do fechamento estomático. As plantas V. 
unguiculata foram mantidas em câmara de crescimento com ambiente semi controlado com 100% e 40% da 
reposição hídrica diária, em relação à capacidade de retenção de água do solo. Após esse período foi realizada 
uma curva de resposta de condutância estomática (gs) em função da variação do déficit de pressão de vapor 
(VPD) utilizando um medidor de trocas gasosas por infravermelho. Este processo foi realizado em cada 
repetição de duas formas: no primeiro, a planta foi inicialmente exposta a um VPD baixo (0,5 kPa) que foi 
progressivamente aumentado em 0,5 kPa até chegar a aproximadamente 3,0 kPa, depois, foi progressivamente 
diminuído com o mesmo método até chegar ao VPD inicial. No segundo, a variação de VPD ocorreu 
inversamente ao primeiro experimento, ou seja, iniciando com o VPD 3,0 kPa, reduzindo até 0,5 VPD e 
aumentando para 3,0 kPa novamente. A gs das plantas irrigadas do segundo experimento apresentou uma 
velocidade de abertura e fechamento estomático similar, enquanto que no primeiro experimento apresentou um 
fechamento estomático bem mais rápido que a abertura. Em plantas com estresse hídrico induzidos no segundo 
experimento, o fechamento estomático foi mais rápido que a velocidade de abertura. Já em plantas do primeiro 
experimento foi observada uma queda significativa na gs, além de não ter recuperação da abertura estomática. 
Concluímos que o fechamento estomático em plantas de V. unguiculata é bem mais rápido do que sua abertura, 
principalmente em plantas com deficiência hídrica. Estes resultados sugerem que há histerese na dinâmica de 
abertura e fechamento estomático, isto é , há um atraso na relação desta abertura e fechamento dos estômatos. 
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