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Resumo: A contaminação de água é um sério problema ambiental que vem se 

alastrando a cada dia. Cada vez mais são gerados resíduos domésticos e 

industriais que são descartados de forma inadequada e por fim acabam 

contaminando os rios e lagos. Este trabalho busca analisar os potenciais 

genotoxicológicos (macroscopicamente e microscopicamente) das águas do Rio 

Itapetininga em determinados pontos (pontos A B e C) em células radiculares de 

Allium cepa, uma vez que, o rio é o principal meio de abastecimento de água 

dentro do município de Itapetininga, e muito procurado para pesca como fonte 

de consumo. Para a analise foram expostos seis bulbos de cebola para cada 

ponto de coleta durante 72 horas, para o crescimento das raízes. Foram 

utilizados como controle negativo água de torneira e como controle positivo 

paracetamol 750mg/ml. Após as analises o grupo controle negativo foi o único 

grupo que apresentou resultados microscópicos. No entanto 

macroscopicamente todos os grupos apresentaram divergências, sendo o grupo 

controle negativo com o maior índice de desenvolvimento radicular e o controle 

positivo apresentou o pior índice, o grupo A apresentou um crescimento médio 

radicular de 1,9 cm, o grupo B de 1,1 e o grupo C de 1,8. Ou seja, todas as 

amostras foram submetidas ao mesmo tempo de tratamento, e as cebolas 

tratadas com a água coletada do ponto B, são as que apresentaram o pior índice 

de crescimento radicular e possivelmente apresentam o maior número de 

substâncias contaminantes. 

 

Palavras Chave: Genotoxicidade, Rio Itapetininga, Allium cepa 



 
 

 

Abstract: The water contamination is a serious ambient problem that comes if 

spreading to each day. Each time more is generated domestic residues and 

industrials who are discarded of inadequate form and finally finish contaminating 

the rivers and lakes. This work searchs to analyze the genotoxicológicos 

potentials (macrocospically and microscopically) of waters of Rio Itapetininga in 

determined points (points B and C) in cells radiculares of Allium cepa, a time that, 

the river is main the half one of water supply inside of the city of Itapetininga, and 

very looked for for it fishes as consumption source. For it analyzes had been 

displayed six bulbs of onion for each point of collection during 72 hours, for the 

growth of the roots. They had been used as negative control tap water and as 

positive control paracetamol 750mg/ml. After you analyze them the group has 

controlled negative was the only group that presented resulted microscopical. 

However all the groups had macrocospically presented divergences, being the 

group have controlled negative with the biggest index of development to radicular 

and the positive control presented the worse index, the group presented It an 

average growth to radicular of 1,9 cm, group B of 1,1 and group C of 1,8. That is, 

all the samples had been submitted at the same time of treatment, and the onions 

dealt with the collected water of point B, are the ones that had presented the 

worse index of growth to radicular and possibly present the biggest 

contaminantes substance number. 
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INTRODUÇÃO 

 

A contaminação de água é um sério problema ambiental nos dias atuais, 

lembrando que a água doce, e está é própria para o consumo humano 

(VASCONCELOS, 2011; SOUZA, 2011) encontram-se em um total referente 

menor que 3% do volume total da água do planeta. Aproximadamente 70% 

dessa água doce encontram-se nas calotas polares, 29% em águas 

subterrâneas e o último 1% distribuídas nos rios, lagos e outros (KEMARICH 

2012; SILVA 2012; BARROS et al., 2012). 

Essas águas encontram-se muito limitadas, e dia-a dia estão sendo 

fortemente alteradas com as mudanças demográficas, a velocidade e a extensão 

da globalização e com o desenvolvimento socioeconômico impulsionado pelo 

avanço tecnológico (VASCONCELOS, 2011; SOUZA, 2011), no entanto, os 

problemas relativos a qualidade da água apresentam uma gama de fatores 

responsáveis pela maior parte da contaminação de água. Dentre esses fatores 

a ação antropogênica é a maior causadora da contaminação hídrica, e essas 

ações geram impactos como a disposições inadequadas dos resíduos líquidos e 

sólidos, de natureza doméstica e industrial, alterações provocadas por 

empreendimentos para geração de energia (barragens), resfriamento de águas 

de termoelétricas, além dlas práticas agrícolas e de criação de animais em 

pequenas áreas nas bacias urbanas (VASCONCELOS, 2011; SOUZA, 2011). 

Essas águas quando colocadas sob analises quase sempre apresentam 

substâncias dos mais variados tipos, e encontram-se submersas, emersas ou 

diluídas (substâncias químicas, por exemplo) (ALVES, 2010; TOMANI, 2010; 

NIKAIDO, et al., 2010). Essas substâncias podem vir a causar um impacto 

consideravelmente grande para o ecossistema, alterando a qualidade da água e 

causando um impacto ainda em um nível trófico (MARCHI, 2009; GUILHERME 

GUIMARÃES, 2009; CHANG, et al, 2009). Tudo isso sem levarmos em conta a 

presença de microrganismos que podem causar inúmeras patologias pela 
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contaminação com os mesmos (ALVES, 2010; TOMANI, 2010; NIKAIDO, et al., 

2010). 

Esses impactos causados por essas substâncias dispostas na água, 

podem ser observados em um nível molecular tornando possível entender a ação 

tóxica dessas determinadas substâncias no DNA de um organismo (OLIVEIRA, 

2011; VOLTOLINI, 2011; BARBÉRIO, 2011). Para a avaliação da genotoxicidade 

da água e em outros ambientes, recomenda-se o uso de vegetais superiores 

como um meio de detecção da capacidade mutagênica que é observado em 

células meristemáticas apicais das raízes dessas plantas (OLIVEIRA, 2011; 

VOLTOLINI, 2011; BARBÉRIO, 2011). 

Para a compreensão da ação tóxica de alguns compostos, é necessário 

utilizar experimentos laboratoriais, conhecidos como bioensaios, que permitem 

prever e avaliar efeitos de um xenobiótico, variando sua concentração ou dose, 

em determinada espécie (RAMSDORF, 2007). Através desses biomarcadores 

podemos chegar a resultados específicos quanto a ação tóxica de uma 

substância em um meio físico como no caso de um rio a até mesmo os impactos 

relacionados a todos os seres vivos daquele determinado meio em questão 

(BAGATINI. M, SILVA. A, TEDESCO. S, 2007).  

O teste de Allium cepa desenvolvido por Levan (1938) é um exemplo de 

bioensaio que tem muito útil para determinar o potencial citotóxico e genotóxico 

de águas contaminadas, entre outras substâncias, como infusão de plantas 

medicinais (BAGATINI et al., 2007) e o anti-helmíntico ivermectina (MOLINARI 

et al., 2009). O teste se mostra adequado e eficiente para modelo in vivo, no qual 

raízes crescem em contato direto com a substância de interesse, permitindo que 

os possíveis danos ao DNA das células possam ser previstos. Portanto, esses 

dados podem ser extrapolados para todos os animais e plantas da 

biodiversidade de um ecossistema (TEDESCO, 2011; LAUGHINGHOUSE, 

2012).  

O teste utilizado para a realização deste trabalho buscou alcançar um 

conhecimento a nível molecular das águas do Rio Itapetininga. Rio esse que 

corta os municípios de Angatuba, Campina do Monte Alegre, Itapetininga e 
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Sarapuí e é pertencente a bacia do Rio Paranapanema (VÁLIO.V, TORNISIELO. 

S, MALAGUTTI. E et al., 2013) O Rio Itapetininga é o principal meio de 

abastecimento de água dentro do município de Itapetininga e nos Municípios ao 

entorno (SABESP, 2014). Uma vez que, qualidade de águas tem sido cada vez 

mais pobre em relação à pureza e, cada vez mais rica em substâncias 

contaminantes que são capazes de produzir danos à saúde e o aumento da 

tecnologia industrial tem contribuído para esse aumento de agentes 

contaminantes (VÁLIO. V, TORNISIELO. S, MALAGUTTI. E et al., 2013).  

2. OBJETIVOS 

2.1. Gerais 

O trabalho em questão trouxe como objetivo de uma forma geral aumentar 

o conhecimento da qualidade de águas do rio Itapetininga em células radiculares 

de A. cepa e se a mesma apresentava alguma reação genotóxica nas células ali 

observadas 

 

2.2. Específicos 

Os objetivos específicos buscaram trazer resultados a partir do tratamento 

de amostras de Allium cepa em as águas do rio, se poderiam apresentar 

alterações macroscópicas e microscópicas. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

O seguinte trabalho teve como objeto de trabalho as águas do Rio 

Itapetininga (figura 1) que cruzam especificamente o município de Itapetininga. 

Os pontos foram escolhidos a partir de observações preliminares as quais foram 

notadas grande atividade pesqueira e intensa interação da população com as 

águas do rio. 
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Figura 1 – Topografia da Bacia do Rio Paranapanema e no retângulo vermelho a partir do 

ponto ITAP 02800 á direita está toda extensão do Rio Itapetininga, podendo ser visto o 

município marcado com um ponto negro no mapa. Fonte: Sigrh, 1995.  

Os pontos de colete estão localizados dentro do município de Itapetininga, 

e foram divididos em pontos A, B e C, cujas coordenadas estão apresentadas na 

tabela à baixo. As águas coletadas de cada ponto formaram respectivamente os 

grupos A, B e C (tabela 1). 

Tabela 1 – tabela de referência dos pontos de coleta com sua respectiva 

localização indicada em coordenadas. 

Tratamentos Referência dos pontos de coleta Localização 

GRUPO A Bairro do Registro Velho 
-22° 37’31,96983 
-48° 6’19,29069 

GRUPO B Canto do rio/ Ponte Raposo Tavares 
-23° 38’3,22504 
-48° 6’40,29717 

GRUPO C Estrada Itapetininga/São Miguel Arcanjo 
-23° 39’45,99618 
-48° 1’32,63264 
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O ponto A está localizado no bairro do Registro Velho, e o local de coleta 

desse ponto foi a baixo da atual ponte desativada (Figura 2A). O bairro encontra-

se em uma região mais retirada da cidade. O ponto B, está localizado na rua 

Joaquim Cirídeo Gomes, no bairro Vila Sottemo, primeira saída após o Km 162 

Sul da Rodovia Raposo Tavares, perímetro consta de região semi urbana (Figura 

2B). E o ponto C, está situado na estrada que liga o município de Itapetininga ao 

de São Miguel Arcanjo (Figura 2C).  

 

 

 

 

 

Figura 2 – (A) ponto de coleta no bairro do Registro Velho. (B) ponto de coleta em perímetro 

semi urbano, na Vila Sottemo. (C) ponto de coleta localizado na estrada que liga Itapetininga 

ao município de São Miguel Arcanjo. Fonte: Próprio autor, de acervo pessoal, 2018. 

 

3.2. Estudo da genotoxicidade 

Para o estudo de genotoxicidade foram utilizados 6 bulbos de cebola (A. 

ceppa) para cada grupo, e os mesmos foram expostos de 48 á 72 horas nas 

águas coletadas de seus respectivos pontos. Para estabelecer comparativos 

positivos e negativos foram criados os grupos controle negativo (para 

estabelecer um padrão de normalidade foi utilizado água de torneira) e controle 

positivo (foi utilizado um comprimido de paracetamol à 750ml, diluído em um litro 

de água de torneira) As cebolas foram colocadas cada uma em um recipiente 

plástico fosco (para impedir a passagem de luz) e a elas foram espetados palitos 

de madeira para lhe conferirem sustentação (figura 3). Para o desenvolvimento 

do trabalho foram levadas em conta apenas as cebolas com o maior índice de 

crescimento radícula e foram contados o número de raízes crescidas em cada 

A B C 
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bulbo, das quais, posteriormente, foram removidas e medidas (KRUGER, 2009, 

PERON.A, CANESIN. E, CARDOSO.C, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Amostras de Allium cepa expostas ao tratamento do grupo controle. Fonte: 

próprio autor de acervo pessoal, 2018. 

As extremidades radiculares com maior crescimento passam a ser 

imersas em solução fixadora de Carnoy (álcool etílico e ácido acético, 3:1) e 

mantidas em repouso. Após a fixação, duas extremidades radiculares por bulbo 

foram isoladas e mergulhadas em solução a 1 N de HCl aquecida por 10 minutos 

(SOUZA. S, MARTINS. K, PEREIRA. T, 2011). Em seguida lavadas com água 

destilada. Em seguida as extremidades recém tratadas com os ácidos serão 

isoladas e com o auxílio de uma lupa serão cuidadosamente desfiadas (Figura 

4).  
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Figura 4 – Técnica utilizada para dessecação das raízes a fim de facilitar a penetração dos 

corantes por entre os tecidos. Fonte: próprio autor de acervo pessoal, 2018. 

Para posterior coloração foram utilizados uma solução aquosa a 1,5% de 

azul de toluidina cerca de 2 minutos em média ou orceína acética a 2% por cerca 

de 30 minutos (GALVÃO. M, MIRANDA. D, COSTA. G, et.al,. 2015), o excesso 

do corante foi removido e filtrado. O material depositado em cada lâmina recebeu 

uma lamínula e passará por um processo de esmagamento leve (técnica de 

squash), que permitirá que os tecidos de espalhem suavemente pela lâmina, 

melhorando a qualidade da visibilidade do material confeccionado, para esse 

procedimento foi dispensado o uso de verniz selante (Delgado. L, Lastra. M, 

Angel. M, 2010). Uma outra coloração que também se mostrou eficaz é  Giemsa 

a 5%, que segundo Costa. K (1999), se o material for submetido aos fixadores 

ideais é possível obter bons resultados. 

Para observação das células, foi utilizado um microscópio óptico com as 

lentes objetivas nos aumentos de 400x e 1000x (esse último aumento requereu 

a utilização de óleo de imersão), e para a observação e acompanhamento do 

crescimento das raízes foi necessário uma régua simples de 30 cm.  

4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados macroscópicos 

As águas coletadas, foram submetidas a analises físicas locais, no ato da 

coleta, onde pode-se obter a temperatura da água, além de outros fatores 

climáticos como temperatura ambiente, umidade relativa do ar e velocidades do 

vento e visibilidade (tabela 2) acreditando que esses resultados climáticos 

possam se relacionar com os demais resultados genotóxicos. Abaixo estão 

relacionados em uma tabela os dados climáticos e os fatores físicos da água em 

cada ponto de coleta.  
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Tabela 2 – relação dos fatores físicos e climáticos entre os pontos de coleta. 

Ponto 
Temperatura 

ambiente Umidade 
Vento 

Visibilidade 
Temperatura 

da água 

A 26° 33% 10 KM/H 10,9 KM/H 23° 

B 26° 35% 0 KM/H 9,7 KM/H 19° 

C 26° 33% 10 KM/H 9,7 KM/H 15° 

 

As primeiras amostras a serem testadas foram a dos grupos controle 

negativo e controle positivo. Os bulbos de Allium cepa, expostos aos tratamentos 

com os controles apresentaram seus resultados macroscópicos conforme o 

esperado (tabela 3), o controle negativo, teve um excepcional crescimento 

radicular enquanto que as raízes do controle positivo tiveram um crescimento 

deprimido por conta do tratamento da droga diluída em água. Ambos os grupos 

foram expostos aos tratamentos pelo mesmo tempo, inclusive os mesmos dias 

da semana e mesmas horas do dia. 

 

Tabela 3 – comparação do crescimento radicular médio de cada bulbo de Allium 

cepa entre os grupos controle negativo e positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras Controle (-) Controle (+) 

A.cepa 1 0,9 1,3 

A.cepa 2 1,92 0,9 

A.cepa 3 1,66 0,7 

A.cepa 4 2,97 0,8 

A.cepa 5 1,97 0,6 

A.cepa 6 3,15 0,5 
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Já o crescimento radicular dos demais grupos apresentou resultados 

macroscópicos bem divergentes (Figura 5), os bulbos expostos ao tratamento do 

grupo A foram os que tiveram um desenvolvimento radicular maior. Os bulbos 

do grupo C, não apresentaram resultados satisfatórios, quase se igualando ao 

grupo controle positivo. 

 

Figura 5 – comparação do crescimento radicular médio de cada bulbo de Allium cepa entre os 

grupos A, B e C. fonte: Próprio autor, de acervo pessoal, 2018. 

Macroscopicamente todos os bulbos de A. cepa tiveram resultados bem 

definidos, foram selecionados sempre as 4 maiores raízes de cada bulbo, todas 

foram medidas e o gráfico a baixo ilustra a média final obtida de cada grupo de 

uma maneira geral, comparando todos os grupos. 

Gráfico 1 - crescimento médio radicular de todos os grupos testados aos 

diferentes tratamentos, permitindo um comparativo de um grupo ao outro. 

 

A B C 
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4.2. Resultados microscópicos 

Todas as extremidades radiculares foram submetidas aos tratamentos 

com os ácidos para a fixação, no entanto o primeiro grupo a ser testado foi o 

grupo controle positivo e o mesmo não apresentou resultados satisfatórios 

quanto a sua microscopia, as imagens observadas ao microscópio 

apresentavam células completamente disformes que não possuíam seus 

núcleos bem definidos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – artefatos aglomerados em coloração violeta sugerem má apresentação nuclear, 

possivelmente devido a má coloração ou ineficácia durante o método de Squash. Fonte: 

próprio autor, de acervo pessoal, 2018. 

2,2
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O grupo controle negativo, foi o que apresentou os melhores resultados 

em qualidade de imagem das lâminas confeccionadas, todas as suas 

extremidades radiculares pré selecionadas passaram pelos tratamentos e a 

coloração utilizada durante o procedimento foi a solução de Giemsa a 5%, por 

50 minutos. Vale ressaltar que as raízes estavam pré seccionas para melhor 

eficácia na penetração do corante e ao total 6 lâminas foram produzidas com as 

amostras. 

As células puderam ser observadas perfeitamente, formando um estrato 

contínuo bem delimitado pela parede celular, os núcleos foram muito bem 

corados, e podem ser visto em uma coloração em tom de púrpura, citoplasma 

corada em tom de rosa mais fraco. Não foi possível observar nenhum tipo de 

deformação ou anomalia cromossômica tão pouco micronúcleos (figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7 – células radiculares de Allium cepa, apresentadas em pavimento contínuo, com 

núcleo corado em tom de púrpura. Fonte: Próprio autor, de acervo pessoal, 2018. 

Os demais tratamentos referentes aos Grupos A, B e C, passaram pelos 

mesmos processos, no entanto ainda não apresentaram resultados 

microscópicos, a qualidade das imagens não permite uma avaliação celular, 

impedindo chegar a alguma conclusão sobre qualquer tipo de alteração 

cromossômica. As amostras desses grupos ainda permanecem em analises.   

 

5. DISCUSSÃO 

A B C 



16 
 

Todos os pontos escolhidos para as coletas das amostras foram pontos 

estratégicos, cujas localidades são muito visitadas para pesca esportiva e 

também para consumo. Durante todos os dias de coleta pode ser observado 

muitos pescadores. Esse quadro levanta uma série de questões quanto a 

qualidade da água e seus sistemas lóticos. Partido do principio de que a água é 

um recurso essencial para regulação da vida além de ser também um ambiente 

para outras formas de vida, esses sistemas precisam estar sob constante 

fiscalização, pois uma queda na qualidade da água implicaria diretamente 

também na qualidade de vida de todos os seres vivos (SOUSA. J, 2015).  

As analises de água dos pontos desse trabalho levantaram resultados 

sobre a qualidade da água em alguns pontos do Rio Itapetininga, que é o 

principal meio de abastecimento de água da cidade nos dias atuais e existem 

bairros afastados do município de Itapetininga, onde suas residências fazem 

fundo com a beira do rio, e embora essas residências até tenham saneamento 

básico pode ser observado o contato direto de moradores com a água, talvez até 

mesmo por falta de qualquer tipo de informação,  além de esgoto a céu aberto, 

ou seja, essas águas são de alguma forma contaminadas, e embora cheguem lá 

na frente e passem por tratamento (SABESP, 2014), ainda há uma parcela da 

população que tem um contato diretamente com a água. Os resultados 

mostraram alterações nos bulbos de cebola, o que nos leva a crer, que 

facilmente outras espécies possam ser contaminadas, principalmente indivíduos 

que habitam esse determinado tipo de ecossistema. 

          A qualidade da água e todos os seus componentes diluídos a ela segundo 

Válio (2013), é de extrema importância, ou seja, sistemas lóticos que apresentam 

alterações mediante a utilização de bioensaios pode indicar contaminantes muito 

específicos (MARCHI, 2009; GUILHERME GUIMARÃES, 2009; CHANG, et al, 2009). 

Para Peron (2009), o teste Allium cepa, é um meio muito mais ágil de 

detectar contaminantes, pois os bulbos de cebola levam em média 48 horas para 

crescerem 1 cm em média, o que já é suficiente. Os bulbos que foram expostos 

as amostras de água passaram pelo tratamento por 48 horas ou por 72 horas 

como descreve Kruger (2009) em sua metodologia, mas independente da 
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quantidade de tempo em que os bulbos ficaram expostos, as extremidades 

radiculares foram sempre colhidas as 17 horas, para estabelecer um padrão. 

Depois de alguns testes pode se estabelecer um padrão em tempo e 

tamanho para o crescimento das extremidades radiculares. Três métodos de 

coloração foram testados, o primeiro com solução de azul de toluidina a 2%, que 

apesar de ser um corante básico e corar facilmente núcleos celulares, ao 

contrário do que Silva e Nascimento (2013) utilizaram em seu trabalho, a mesma 

metodologia foi aplicada e não houve resultados positivos. Foram tentados a 

utilização do mesmo corante mas em diluições diferentes, porém sem sucesso. 

Testado uma vez a coloração de gimsa a 5% diluída em metanol, as 

imagens observadas a microscopia em um aumento de 400x já era possível 

observaar formações celulares bem delimitadas com núcleos bem corados, 

segundo Loiva (1999), os corantes orceína acética e gimsa, são os mais 

utilizados em métodos que buscam uma analise de toxicidade de determinada 

substancia sobre o material genético. 

Macroscopicamente os resultados podem ser interpretados sugerindo que 

em pelo menos um ponto do Rio Itapetininga a qualidade da água não é boa, e 

a causa disso pode estar relacionada ao fato de um desenvolvimento industrial 

local, além de que as causas podem estar associadas a atividades agrárias, pois 

o município desenvolve fortes atividades nesse âmbito inclusive é famosa por 

isso, e um outro fator pode ser o crescimento populacional, ou seja, mais 

resíduos são gerados e descartados indevidamente (PERON.A, CANESIN. E, 

CARDOSO.C, 2009). 

 

6. CONCLUSÃO 

as amostras de água coletadas tiveram o intuito de investigar a 

possibilidade de contaminação do Rio Itapetininga em alguns pontos, todas as 

amostras foram submetidas ao mesmo tempo de tratamento e sobre as mesmas 

condições e pode-se concluir através das analises realizadas que 

macroscopicamente todos os grupos criados a partir dos pontos de coleta 
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apresentaram alterações, ou seja, as amostras de Allium cepa expostas ao 

tratamento com a água coletada do ponto A (grupo A) apresentaram um 

crescimento médio de 1,9 cm de crescimento radicular, as expostas ao 

tratamento com a água coletada do ponto B (grupo B) tiveram um crescimento 

médio de 1,1 cm de crescimento radicular e o com o pior índice de crescimento 

das raízes, acreditando também ser o ponto que talvez apresente o maior 

número de contaminantes e por fim as amostras coletadas do ponto C (grupo C) 

chegaram a 1,8 cm de crescimento radicular. Os grupos A e C chegaram próximo 

ao índice de desenvolvimento radicular do grupo controle negativo, o que exclui 

ou minimiza a possibilidade de contaminação por qualquer tipo de substância 

nesses determinados pontos. 

Microscopicamente o único grupo que conseguiu apresentar resultados, 

foi o grupo controle negativo (água de torneira), onde pode ser observado células 

muito bem definidas e coradas e sem nenhum tipo de alteração cromossômica 

aparente.  
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8. ANEXOS 

 

Figura 8 – as imagens mostram mais detalhadamente o ponto de coleta B, localizado na Vila 

Sottemo. Fonte: próprio autor de acervo pessoal, 2018. 

A B 

C D 
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Figura 9 – Antiga ponte do bairro Registro velho, atualmente a ponte encontra-se desligada. 

Imagens do ponto de coleta A. Fonte: próprio autor, de acervo pessoal, 2018. 

 

 

Figura 10 – Ponto de coleta C, na imagem (D) pode se notar no canto superior à direita 

pescadores com barco, ponto muito visitado para pesca. Fonte: próprio autor, de acervo 

pessoal, 2018. 
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