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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 Meio ambiente 

O Brasil tem enfrentado diversas dificuldades na implantação da Política Estadual 

de recursos hídricos (Lei estadual 8.189/2004), principalmente por uma questão econômica, e 

a dificuldade de abrangência de seu grande território, o que dificulta uma excelência em 

saneamento básico, e posteriormente um sistema de abastecimento de qualidade (BRASIL et 

al., 2016). Diante do exposto, verifica-se a importância de se analisar a qualidade de alguns 

pontos de abastecimento urbano e rural, avaliar a proteção dos recursos hídricos e a qualidade 

da água (BRASIL et al., 2016). 

                 O meio ambiente sofre cada vez mais com as ações antrópicas, vem perdendo sua 

essência e seu espaço para área urbana (DAMAME et al.,2019), o agravo da crise ecológica 

ocorre a partir da segunda metade do século XX, onde as grandes potências mundiais sofrem 

pressão da ONU (Organização das Nações Unidas) referentes a educação e temática ambiental 

(SILVA et al.,2018). O índice de áreas degradadas vem aumentando cada vez mais, 

desmatamento, queimadas e a exploração constante dos recursos são os principais fatores desse 

efeito negativo no planeta terra (VERÇOSA et al.,2018). 

A ação do homem é sem sombra de dúvidas o principal fator para a degradação dos 

ecossistemas da terra, a falta de conhecimento sobre as consequências e o descaso com o meio 

onde vivem são cada vez mais eminentes, levando em consideração o acúmulo de resíduos não 

reutilizáveis agravando ainda mais o caso (CASTRO; OLIVEIRA., 2018). O fato é que a perda 

de diversos ecossistemas tanto terrestre como aquáticos é muito visível, aquecimento global, a 

diminuição da biodiversidade, a poluição atmosférica e todos seus malefícios, a perda da 

originalidade dos oceanos, a escassez de água potável são os principais fatores mediante ao 

cenário atual e decorrente de alguns anos (VERÇOSA et al., 2018). 

A produção agrícola também é um fator complexo quando se trata de meio 

ambiente, as opiniões divergem muito quando essa questão vem à tona, afinal a produção 

agrícola vem se desenvolvendo cada vez mais, e com essa tecnologia vem também os 

agrotóxicos, que contribuem em larga escala para a poluição aquática e terrestre, de rios, 

riachos, aquíferos, e do solo de maneira geral (PRIMEL et al.,2005). De modo geral os recursos 

hídricos são os que mais sofrem com todos os impactos   ambientais, pois abrigam uma 

biodiversidade extremamente rica, com fauna e flora variada e repleta de características 
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distintas, o que gera uma perda muito grande de espécies, nutrientes e consequentemente um 

desequilíbrio ambiental em todo o planeta Terra, já que a água tem todo um ciclo geral, e é 

interligada em todo seu caminho no ambiente, desde a água da chuva, passando por riachos, 

rios até chegar ao mar (SILVEIRA et al., 2018). 

A água é um elemento inodoro, incolor, cujo a molécula é representada por H2O, 

um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, pode ser encontrada em três estados, sendo 

eles: gasoso, líquido e sólido. Um elemento extremamente importante para diversas áreas da 

vida humana e de um ecossistema como um todo. Menos de 3% da água do planeta é doce, das 

quais 2,5% está localizada nas geleiras. Dos 0,5% de água restante no planeta Terra, a maior 

parte está depositada em aquíferos subterrâneos, praticamente impossibilitando o acesso 

humano por vias naturais, porém, não por vias tecnológicas. Somente 0,04% da água do planeta 

está disponível na superfície terrestre, depositada em rios, lagos, mangues e riachos (LEÃO et 

al., 2014). 

 A maior parte da água doce no mundo (cerca de 70%) é utilizada para irrigação e 

outros fins no setor de agricultura, a indústria utiliza cerca de 20% da água e o uso doméstico 

cerca de 8%. Em países industrializados, o resultado é um pouco diferente, com maior 

quantidade de água para alocada na indústria e menos na agricultura (WOLF et al., 2018). No 

Brasil, são utilizados aproximadamente 72% da água para fins da agricultura; sendo 9% para a 

dessedentação animal (em setores como a pecuária); 6% na área industrial (NUNES et al.,2018) 

e 10% para fins domésticos populacionais. (SAMPAIO et al., 2007) 

1.2 Microbiologia ambiental 

A microbiologia ambiental é uma área moderna da ciência que está diretamente 

ligada a fatores dos microrganismos levando em consideração seus aspectos, fisiologia, 

morfologia e sua interação com o meio ambiente, para a atualidade essa ciência está se tornando 

cada vez mais indispensável, as características do planeta Terra estão em constante mudança e 

evolução e com isso a necessidade de novas pesquisas e estudo sobre essa área (SILVA et al., 

2002).Os estudos avançados sobre os microrganismos ainda são muito vagos, a tecnologia de 

ponta ainda não é disponibilizada a todos os países do mundo, somente uma faixa muito 

pequena consegue ter acesso a esse tipo de material (ANGELOTI; AUTH., 2002). 
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O ramo da microbiologia ambiental engloba vários princípios, biotecnologia, 

biológicos e químicos são alguns exemplos principais, direcionados a um desfasamento 

humano que é o controle e manutenção da qualidade ambiental (PEDROS-ALIO., 2006). 

O ser humano vem com suas atitudes modificando o equilíbrio do planeta Terra, 

como a alternância de gases no efeito estufa na atmosfera terrestre, desestabilizando o clima do 

planeta por exemplo, como efeito direto, esse desequilíbrio tem ação momentânea sobre a 

natureza. A biota de modo geral é a mais prejudicada nesse processo, pois depende diretamente 

desses aspectos ambientais (PEDROS-ALIO., 2006). 

    

1.3 Microbiologia da água 

                  O constante trabalho em pesquisas na área de análise de água vem trazendo visão e 

preocupação com este recurso, centenas de trabalho são publicados todos os dias em relação a 

este tema,  esse estudo esta se tornando cada vez mais necessário, pois, a escassez de água é 

evidente (RAMOS et al., 2018). 

                  O encontro de patógenos na água não é comum, pois acabam se diluindo na água e 

são difíceis de lidar com analises demoradas e não compensatórias, dessas forma os 

microrganismos bioindicadores de meio aquático são utilizados para que se possa ter uma 

analise de maneira mais eficaz se essa agua já teve contato com fezes humanas por exemplo 

(MIRANDA et al., 2007).  

                   Bactérias gram negativas (principais): (RAMOS et al.,2018). 

• Escherichia coli 

• Salmonella 

• Shigella 

        Bactérias gram positivas (principais): (RAMOS et al., 2018) 

Filo Firmicutes (Bacilos, Estreptococos, Estafilococos, Enterococos, Actinobacteria, Listeria, 

etc. 

1.4 Fatores químicos que afetam os microrganismos. 

                  As substâncias tóxicas encontradas no meio ambiente podem ser classificadas da 

seguinte forma: (i) substâncias naturais do meio ambiente e (ii) compostos produzidos pela 

https://www.infoescola.com/reino-monera/salmonella/
https://www.infoescola.com/reino-monera/streptococcus/
https://www.infoescola.com/reino-monera/staphylococcus/


7 
 

indústria, a partir do momento que esses elementos são lançados no ambiente, já estão 

disponíveis para a biota. Essas substâncias podem mudar o comportamento dos animais, e 

prejudicar os microrganismos em nível genético inclusive (MIRANDA et al., 2007). 

                    

                 Quando se menciona a palavra biota, referem-se a um aglomerado de seres vivos, 

fungos, organismos e componentes da fauna e da flora que constituem um ecossistema. tratando 

de maneira específica em relação aos ambientes aquáticos. Uma grande característica da biota 

aquática é sua imensidão de diversidade e grande riqueza em relação aos oceanos, rios, lagos e 

riachos (MIRANDA et al., 2007).Devemos ainda levar em consideração que os microrganismos 

nem sempre são maléficos aos seres humanos e animais, o ser humano por exemplo tem 

dependência desse tipo de ser vivo, a flora intestinal por exemplo é abitada por E.coli 

(FERREIRA et al., 2015). 

1.5 Microrganismos indicadores de poluição ambiental 

                  O uso dos microrganismos como bioindicadores vem ganhando cada vez mais 

força na atualidade, o uso dos coliformes já é caso de discussão e debates entre autores 

famosos da ciência mundial, destacando-se E. coli que é muito usada na indicação de 

coliformes fecais (RECHE et al., 2010). 

                      

                   Para ser considerado um exímio bioindicador os microrganismos devem ter 

algumas características importantes, como estar presente em água contaminada e não estar em 

água potável, ter analise facilitada em laboratório, estar em grande quantidade na água com 

uma boa sobrevivência, um bom exemplo de todas essas características é Escherichia coli. 

Essa técnica tem custo mais baixo que outras técnicas pois os bioindicadores se apresentam 

em maior quantidade, e com mais frequência em ambientes poluídos por exemplo (RECHE et 

al., 2010). 

  

 

 

1.6 E. coli como indicador de qualidade da água de riacho   

                  Uma bactéria Gram negativa, pode habitar o trato intestinal humano e nem sempre 

é maléfica a saúde, essa bactéria pode ser usada como bio indicador de coliformes fecais, muito 

usada na atualidade por ser detectada facilmente em técnicas que não são de difícil acesso em 

laboratórios (RECHE et al., 2010). 
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                  Coliforme fecais podem ter origem de animais e do ser humano, em diversas 

pesquisas, o uso de E. coli é importante para as primeiras analises de um meio aquoso (DE 

LIMA et al., 2017). 

                  A bactéria E. coli tem mutabilidade e adaptação de muita facilidade, o que permite 

que ela se adapte a diversos ambientes, com um nível de poluição ate mesmo alto, o que as 

transforma em um dos bioindicadores mais usados no meio aquático principalmente 

(VOLKWEIS, 2015). 
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2.1 RESUMO 

A água um bem precioso da Terra, porém, alguns fatores vêm destruindo essa 

propriedade importante, causando desequilíbrio. Analisando o histórico no brasil, o índice de 

E. coli em água contaminada é grande. Foi realizado testes físico-químico e microbiológico em 

Apucarana-PR, córrego Categipe, visando qualidade da água. Dados recolhidos foram 

analisados no local e no laboratório da FAP-Faculdade de Apucarana, realizando devidos testes 

tendo resultados positivos em maioria.  

Palavra-chave: E. coli; microbiologia; qualidade da água. 

 

2.2 ABSTRACT 

Water a precious commodity of the Earth, however, some factors have been 

destroying this important property, causing imbalance. Analyzing the history in Brazil, the 

E.coli index in contaminated water is great. Physical-chemical and microbiological tests were 

carried out in Apucarana-PR, Categipe stream, aiming at water quality. Data collected were 

analyzed on-site and in the laboratory of FAP - Faculdade de Apucarana, conducting due tests 

with positive results in the majority. 

Keywords: E. coli; microbiology; water quality. 
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2.4 INTRODUÇÃO 

A tomada do meio urbano sobre alguns pontos naturais do ecossistema terrestre e 

aquático, traz um volume significativamente critico de material indevido a esses locais 

(CORDEIRO et al., 2016). A poluição e a erosão do solo na atualidade, traz grandes 

preocupações com a qualidade dos recursos hídricos (MEKONNEN; HOEKSTRA.,2017). Na 

atualidade do cenário mundial, os recursos hídricos vêm se tornando cada vez menos 

abundantes e mais escassos, e com sua qualidade debilitada por vários fatores, como a poluição 

e contaminação das bacias hidrográficas, causadas pelos seres humanos como principal 

exemplo (LIU et al,2018). 

De acordo com a ANA (Agencia Nacional das Águas) (2016), água é um recurso 

natural renovável em quantidade consideravelmente abundante, que ocupa aproximadamente 

70% da superfície do planeta Terra. Porem, 97% desta água é salgada, e com grande risco de 

ser contaminada, principalmente em praias pelo próprio ser humano, ou por animais, podendo 

citar os mais comuns como: Rato (Rattus rattus), Cachorro (Canis lupusfamiliaris), Gato 

(Feliscatus), animais que podem depositar coliformes fecais a água e outros agentes indevidos 

a saúde, vindo a ocasionar doenças, Hepatite A (SANTOS et al.,2005), Giardíase (NICOLA et 

al.,2017), Leptospirose (SANTOS et al., 2017) e outras doenças microbianas. Portanto, 

impropria para o consumo humano e de animais, podendo ocasionar doenças graves.  

Vários estudos apontam contaminação dos recursos hídricos por diversos 

microrganismos como Enterococcus em riachos (MIKALOUSKI et al. 2017) e também 

contaminação em lago por E. coli (SCHUBERT, MIKALOUSKI. 2017). E. coli é considerado 

um dos excelente bioindicadores de qualidade da água. Escherichia coli (E. coli), é um grupo 

bacteriano que ocupa geralmente o intestino humano, podendo ser encontradas em alguns 

amimais também, essa espécie de bactéria nem sempre é benéfica ou inofensiva (TINOCO et 

al., 2018), diversas doenças podem ser acarretadas pelo consumo de água contaminada por essa 

bactéria, E. coli, alguns exemplos são: infecção gastrointestinal, transparecendo sintomas 

simples como vômito, diarreia forte com muco ou sangue, febre que pode chegar a 38,5°C, 

intensa dor de estômago, causadas geralmente depois de 5 a 8 horas após a ingestão dessa 

bactéria no sistema digestório (MATTOS et al.,2017). 

O Brasil tem enfrentado diversas dificuldades na implantação da Política Estadual 

de recursos hídricos (Lei estadual 8.189/2004), principalmente por uma questão econômica, e 

a dificuldade de abrangência de seu grande território, o que dificulta uma excelência em 
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saneamento básico, e posteriormente um sistema de abastecimento de qualidade (BRASIL et 

al.,2016). Diante do exposto, verifica-se a importância de se analisar a qualidade de alguns 

pontos de abastecimento urbano e rural, avaliar a proteção dos recursos hídricos e a qualidade 

da água (BRASIL et al.,2016). 

Consumo de água contaminada por microrganismos vem sendo cada vez mais 

ascendente no cenário mundial, o índice de procedência desse tipo de contaminação é cada vez 

mais visível. (AMARAL et al., 2003). Estudos realizados nos Estados Unidos na década de 80 

mostram que em média 44% das doenças de procedência hídrica são provenientes de 

contaminação microbiológica devido ao tratamento inexistente do recurso (CRAUN et al., 

1991), o índice de coliformes totais e termotolerantes é excessivo em alguns locais situados no 

Brasil por exemplo, um estudo realizado no Rio Grande do Sul apontam que, 62,5% da água de 

consumo humano e 96,15% da água destinada a animais apresentam esse tipo de microrganismo 

(BORTOLI et al., 2018). 

A bactéria E. coli por ser facilmente encontrado em fezes de animais e também de 

humanos (ALVES et al., 2008), a torna necessário o estudo, com o conhecimento, medidas 

possam ser tomadas, referentes a esses microrganismos, para que o número de doenças e mortes 

provenientes diminua. 

Nesta ótica, objetivas se analisar a água em riacho semiurbano, verificando os 

níveis de coliformes totais, termotolerantes e E. coli, para que medidas possam ser tomadas 

referente ao resultado.  

 

2.5 METODOLOGIA 

2.5.1 Área de Estudo 

O Córrego Categipe, local em que o estudo foi realizado, encontra-se em uma área 

semiurbana de Apucarana, que se localiza no centro-norte do estado do Paraná. O córrego 

possui um perímetro de aproximadamente 1,36 km, realiza abastecimento do Ribeirão Biguaçu. 

Coordenadas dos pontos de coleta de coleta, P1: 23°33’49,98’’S e 51°26’12,66’’O; P2: 

23°33’52,51’’S e 51°28’2,97’’O; P3: 23°33’52,55’’S e 51°28’14,07’’O; P4: 23°33’54,30’’S e 

51°28’15,07’’O. 
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Figura 1 – Identificação do local de coleta 

 
Fonte: Arcgis (2018) 

 

2.5.2 Coleta de Material 

As coletas foram realizadas utilizando frascos de vidro de borosilicato estéreis, 

onde foram coletados aproximadamente 500 ml e identificadas corretamente, ainda no local foi 

realizado os testes de: temperatura do ambiente, umidade do ar, fator de luz no local, sólidos 

totais dissolvidos, condutividade elétrica, pH, nível de oxidação da água e oxigênio dissolvido 

(OD), utilizando-se medidores móveis específicos para cada teste. Em seguida as amostras 

foram acondicionadas a 4 ºC e encaminhadas ao laboratório de microbiologia da Faculdade de 

Apucarana (FAP). 

As Coletas foram realizadas em dois momentos, primeira coleta na estação seca e 

segunda coleta na estação chuvosa. 

2.5.3 Análise microbiológica 

Foi aplicada a técnica de tubos múltiplos, realizando diluição seriada de 10-1 até 10-

3, todas com 5 repetições. Após as diluições, foram inoculados em caldo Laruril Sulfato Triptose 

(LST) em concentração simples contendo tubos de Duran (Figura 2 A), em seguida incubadas 

em estufa a 35±1 ºC por 24-48±2h. 
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Figura 2 – Meios de Cultura  

 
Fonte:Autor(2019) 

Os tubos que apresentaram resultados positivos para LST, foram transferidas uma 

alçada para os caldos, Verde Brilhante Bile 2% (VB) para contagem de coliformes totais, estes 

incubados em estufa a 35±1 ºC por 24-48±2h, outra alçada para o caldo E. coli (EC) para 

contagem de coliformes termotolerantes (Figura 2 B), estes incubados a 42±1 ºC por 24-48±2h 

em banho-maria, outra alçada para o caldo Triptona 1% e incubados a 44,5±1 ºC por 24±2h. 

Após período, realizado a contagem de NMP/ml para os tubos positivos (crescimento e 

formação de gás). Nos tubos de triptona 1% após crescimento é realizado teste do indol. 

2.6 RESULTADOS  

Os dados limnológicos foram obtidos nos in situ, para que não houvesse alterações 

dos parâmetros até a chegada das amostras no laboratório. 

Os resultados das análises físico-químicas da primeira coleta (Tabela 1) 

apresentaram valores de pH semelhantes, assim como a maioria dos parâmetros. Apenas a 

temperatura apresentou variações significativas, devido aos pontos de coletas não possuírem 

parte da vegetação. 
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Tabela 1- Dados limnológicos do riacho Categipe coleta 1. 

 
Legenda: pH (potencial de hidrogênio). TDS (Sólidos Totais Dissolvidos), EC (Condutividade elétrica), U.R. 

(Umidade Relativa do Ar), ORP (Potencial de Oxi-redução). 

 

O resultado de intensidade luminosa situado na tabela 2, resulta 0 devido a 

impossibilidade de realizar a medida e considerando que a intensidade luminosa não terá 

alteração para o corpo hídrico, uma vez que a vegetação local não foi alterada. Devido às chuvas 

ocorridas uma semana antes da coleta os valores de Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) 

apresentaram maiores valores, assim como os dados referentes a condutividade elétrica (EC), o 

nível de ORP aumentou consideravelmente devido ao índice de matéria orgânica proveniente 

de chuvas. 

Tabela 2- Dados limnológicos do riacho Categipe coleta 2. 

 
Legenda: pH (potencial de hidrogênio). TDS (Sólidos Totais Dissolvidos), EC (Condutividade elétrica), U.R. 

(Umidade Relativa do Ar), ORP (Potencial de Oxi-redução). 

 

 

 

Parametros P1 P2 P3 P4

pH 7.0 7.2 7.3 6.8

TDS 87 91 89 71

EC 159 197 191 169

Temperatura 23.1C° 24.9C° 25.0C° 24.6C°

U.R. 67% 66% 64% 63%

Intensidade 

luminosa
351*10 562*10 140*10 224*10

ORP -205 -302 -298 -319

Parametros  P1 P2 P3 P4 

pH 7.7 7.2 6.9 6.6 

TDS 150 108 101 100 

EC 350 226 217 214 

Temperatura 25.9 C° 24.1 C° 24.2 C° 24.0 C° 

U.R. 64% 76% 73% 70% 

Intensidade 
luminosa 

0 0 0 0 

ORP 168 173 180 174 
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Os resultados microbiológicos apresentaram valores significativos para a primeira 

coleta, período de pouca chuva (seca), em alguns pontos apresentaram valores acima de 600 

NMP/ml como ponto 3 com 9,2x10² para coliformes totais (Tabela 3). 

Tabela 3: Número Mais Provável (NMP) e Intervalo de Confiança (IC) a nível de 95% de 

probabilidade, para 1ª Coleta. 

 

Todos os pontos da segunda coleta para todas as classes apresentaram resultados 

>1.600 NMP, com IC de mínimo de 700. 

2.7 DISCUSSÃO 

O índice de pH e TDS está de acordo Segundo o CONAMA (2005), em sua 

resolução 357,esses parâmetros são fundamentais para a qualidade da água e o controle de 

microrganismos, os demais parâmetros não constam nessa resolução. Os resultados 

relacionados a pH são semelhantes a pesquisa de (SILVA et al.,2017), onde encontrou valores 

de 6,63 a 8,03 realizado encontrado em 3 coletas mantendo um índice de variação baixo. Em 

estudo realizado por Budgila e Mikalouski (2017) compararam variações dos parâmetro 

limnológicos em dois momentos, em 2016 após 3 dias sem chuvas e em 2017 após 28 dias sem 

chuvas, as variações de pH nesse estudo foram menores de 5,4 para a coleta de 2016 e maiores 

de 6,4 para 2018 , demonstrando a importância do monitoramento e suas alterações devido a 

pluviosidade. 

A nível nacional, pesquisas comprovam que a ação antrópica tem fator primordial 

no nível de poluição e contaminação dos recursos hídricos, estudos realizados em Minas Gerais 

apontam que fabricas e a população em geral vem tendo parcela na poluição do rio Paraibuna, 

localizado em Juiz de Fora. (SOARES et al.,2016). Em Maringá cidade do norte do Paraná 

resultados semelhantes foram apresentados em relação a coliformes totais termotolerantes E. 

coli, onde as condições químicas físicas e biológicas vem sendo alterada provenientes de esgoto 

lançado ao rio Pirapó de maneira clandestina (ALVES et al., 2008). 

NMP IC (95%) NMP IC (95%) NMP IC (95%)

P1 4,8x10 1,5x10 a 1,2x10² 4,7x10¹ 15 a 1,2x10² 4,7x10² 15 a 1,2x10²

P2 5,4x10² 1,5x10² a 1,7x10³ 2,2x10² 7x10 a 4,4x10² 2,2x10² 7x10 a 4,4x10²

P3 9,2x10² 2,2x10² a 2,6x10³ 4,3x10² 1,5x10² a 1,1x10³ 4,3x10² 1,5x10² a 1,1x10³

P4 4,3x10² 1,5x10² a 1,1x10³ 1,8x10² 7x10 a 4,0x10² 1,8x10² 7x10 a 4,0x10²

Coliformes 

TermotolerantesAmostra
E. coliColiformes totais
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Situado em Apucarana-PR o lago do Jaboti é palco de descarte de resíduos diversos, 

o que acontece em outros pontos da cidade (FILHO.,2017), pesquisa realizada por Schubert e 

Mikalouski (2017) onde constatou a contaminação por E. coli no lago Jaboti em Apucaran-PR, 

o mesmo foi constatado por Mikalouski, Mikalouski e Suzuki (2016) onde foram analisadas 

amostras de 12 corpos hídricos, entre riachos e lagos no Município de Apucarana-PR no período 

de 2013 a 2014, onde em vários pontos e tempos distintos apresentaram índices de E. coli acima 

de 600NMP/ml, fato que torna mais relevante o uso de água contaminada para uso doméstico, 

recreação e de fins familiares.  

Segundo a resolução do CONAMA número 274 de 2000, o limite de coliformes 

termotolerantes para água doce e de 200 para 100 mililitros de água, sendo assim os resultados 

encontrados na pesquisa não estão de acordo com a resolução, já que na coleta de número 2 

temos todos os pontos apresentando índice de 1600 por 1 mililitro de água. 

2.8 CONCLUSÃO  

A água do córrego Categipe não se encontram em condições toleráveis em relação 

a E.coli segundo a resolução do CONAMA , o fato de ter animais domésticos, como o gado, e 

a exposição ao meio urbano tem fator fundamental nesse fato. Deve-se ter um trabalho 

adequado na área para que suas propriedades naturais sejam recuperadas de acordo com o 

tempo, levando em consideração que os frequentes trabalhos de pesquisa nesse local devem 

acontecer para que a cobrança sobre as autoridades cabíveis e demais envolvidos aconteça, a 

água é indispensável para a biodiversidade (HASSE et al.,2018).  
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2001); para dois autores: Costa e Mansur (2008) ou (Costa & Mansur, 2008); para três a cinco 
autores (1.ª citação): Martín, Montes e Galán (2008) ou (Martín, Montes & Galán, 2008) e, nas citações 
subsequentes, Martín et al. (2008) ou (Martín et al., 2008); para seis ou mais autores, citar apenas o 
primeiro seguido de et al.: Parra et al. (2008) ou (Parra et al., 2008). 

MODELOS DE REFERÊNCIAS 

Deverão ser organizadas em ordem alfabética, alinhamento justificado, conforme os exemplos 
seguintes, que se baseiam na norma da American Psychological Association (APA). Os títulos dos 
periódicos deverão ser completos e não abreviados, sem o local de publicação. As referências deverão 
conter o DOI. 

 


