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Prefácio 
 

m sua 6ª edição, a Semana da Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Sintegra) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

tem como tema central "Pesquisar para Transformar”, de maneira a 

demonstrar que a UFVJM assume seu papel de produtora de conhecimento, o que 

envolve não apenas a pesquisa, mas o ensino e a extensão, juntos com o intuito de 

transformar as realidades, não só dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, mas de 

Minas Gerais e do Brasil. O evento engloba, ainda, a 19ª Jornada de Iniciação 

Científica e Tecnológica, a 9ª Mostra de Pós-Graduação, o 9º Simpósio de 

Extensão, o 1º Encontro de Saúde Coletiva dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, a 6ª Mostra de Ensino e a 5ª Diamantech da UFVJM. 

 

Objetivos da Sintegra: 

 

 Promover o encontro de graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e 

extensionistas, estimulando a integração dos envolvidos de todas as áreas 

do conhecimento da UFVJM; 

 Atuar como facilitadora de ações de integração entre instituições de 

ensino e pesquisa, poder público e a iniciativa privada, de maneira a 

otimizar ações de desenvolvimento regional; 

 Servir como foco de modelagem e criação de projetos/programas de 

interesse geral no âmbito do desenvolvimento regional. 

 

Na edição de 2018 a SINTEGRA inova com a criação dos prêmios de 

Inserção Regional (Prêmio Maria Aparecida Alves) e prêmio de 

internacionalização (Prêmio Barbara Emanuella Souza). O prêmio de inserção 

regional homenageia uma mulher forte e cuja memória ecoa presente nos recantos 

do Vale do Jequitinhonha para reconhecer os esforços de aproximar a 

universidade da realidade dos povos de sua área de abrangência.  

 

E 



 

Já o prêmio de internacionalização destina-se a valorizar as iniciativas de 

ensino, pesquisa e extensão que projetam a UFVJM internacionalmente. Ambos 

os prêmios unem-se para reforçar o compromisso da UFVJM com o progresso 

científico e o desenvolvimento regional coroando os esforços que dia a dia 

estudantes, técnico-administrativos e professores fazem para levar adiante esta 

instituição que querem ver desenvolver-se. 

A programação da VI SINTEGRA contou com uma conferência de abertura, 

21 mesas-redondas, 12 fóruns de comunicações orais totalizando 97 trabalhos 

selecionados e três sessões de pôsteres que juntas somaram 1146 trabalhos 

apresentados. A programação contou ainda com diversas manifestações artístico-

culturais e uma sessão de encerramento. Esta programação se tornou possível 

pelo apoio recebido das agências de fomento CNPq, CAPES, FAPEMIG e da 

CODEMG na condição de patrocinadora oficial do evento aos quais agradecemos 

imensamente. 

Em nome da equipe organizadora da VI SINTEGRA e da Reitoria da 

UFVJM agradecemos a todos os participantes da VI SINTEGRA por valorizarem 

este que a cada ano se consolida como o maior evento científico dos Vales do 

Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Noroeste de Minas Gerais. Agradecemos também 

de forma carinhosa o empenho de todos os avaliadores que elevam o nível 

científico dos trabalhos inscritos no evento. Reconhecemos também a 

colaboração fundamental e a disponibilidade dos coordenadores de mesas-

redondas, Programas de Pós-Graduação e palestrantes, que abrilhantam o evento 

e contribuem para que seu papel de vanguarda dos saberes seja materializado. Por 

fim, com um abraço apertado, agradecemos aos membros da comissão 

organizadora, professores, técnicos administrativos e estudantes que cada um na 

sua função contribuiu para tornar esse evento uma realidade com o sucesso e 

grandiosidade que salta aos olhos! 
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As políticas públicas 
e financiamento para 
a educação: diálogo 

necessário

Registro de marcas e 
patentes

Ensino e pesquisa com 
animais: aspectos técnicos, 

legais e éticos

De
ba

te
do

re
s Leani Souza Máximo 

Pereira
UFMG 

Fábio Martins
Vinícius Cunha de Oliveira 

UFVJM

Rodrigo Ednilson 
UFMG

Vanessa Juliana 
Ana Flávia Figueiredo 

UFVJM

Marcos Raposo

Priscilla Barbosa F. Soares
UFMG

Marco Antônio Schetino
Rodrigo Cesar

Luiz Acosta
UFRJ

Arlete Ramos dos Santos
UESC

UFU
Mara Lúcia Ramalho

Flávio César de Freitas 
Vieira
UFVJM

Jose Renato Gomes
INPI

Flávio de Castro Magalhães
CEUA/UFVJM

Alexandro Aluísio Rocha 
Sueli Ferreira da Fonseca 

UFVJM

17h Performance: A verdade não rima do Laboratório de Montagem Cênica  (P uditórios)avilhão de A

19h às 21h

Doenças infecciosas 
negligenciadas: um 

panorama do Brasil e do 
Vale do Jequitinhonha

Patriarcado e violência
Desenvolvimento de 
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SINT0001 - Direção e velocidade do vento em duas localidades no 

município de Diamantina – MG 
 

CAROLINA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA,ALEX MARCIANO DOS SANTOS 

SILVA,DANUBIA MOREIRA ATAIDE,TÂMARA ARAUJO ,TIAGO APARECIDO 

SILVA,TIAGO COSTA DE ARAÚJO,MICHELE CÍNTIA SILVA,MÁRCIA VITÓRIA SANTOS 

 
E-mail: carolinaester.f15@hotmail.com 

 
Área: AGROMETEOROLOGIA 

 

Resumo: O conhecimento da direção e velocidade do vento é importante para construção civil, 

conforto térmico de instalações, aproveitamento eólico, dispersão de poluentes atmosféricos, 

dinâmica dos focos de incêndios e manejo agrícola. Para o manejo da irrigação o conhecimento 

dos horários de menor velocidade dos ventos pode-se indicar o melhor horário para irrigar via 

aspersor, evitando o desvio dos jatos d’água e melhorando a uniformidade de distribuição. 

Assim, objetivou-se avaliar a direção e velocidade do vento na UFVJM, campus Juscelino 

Kubistchek (CJK) e aeroporto Juscelino Kubistchek (AJK), com coordenadas geográficas e 

altitude de (18°12’10’S, 43°34’24’O e 1400 m) e (18°13’53’S, 43°38’53’O e 1359 m), 

respectivamente, no município de Diamantina, Minas Gerais. Os dados no CJK foram coletados 

através de uma estação meteorológica modelo Nexus TFA 35.1075.1, e os do AJK coletados 

através da estação meteorológica de Diamantina (INMET, 2017), modelo MAWS301. Foram 

obtidos dados de 2017 por meio de anemógrafo universal, instalado a 2 m acima da superfície 

do solo. Foram elaborados histogramas e rosas dos ventos com o auxílio do programa 

WRPLOT. Foi caracterizado a direção e velocidade média predominante do vento durante o ano 

e meses do ano e a velocidade média do vento nos horários de 1 às 6, 7 às 12, 13 às 18 e 19 às 0 

h, no ano de 2017. Na maior parte do ano para o CJK há predominância de ventos vindos de 

Noroeste e Oeste, respectivamente, com velocidade média anual de 19 km.h-¹, sendo o mês de 

novembro aquele com velocidades mais elevadas e o mês de abril com as menores velocidades 

médias. No AJK há predominância de ventos vindos do Sudeste e Nordeste, respectivamente, 

com velocidade média anual de 12 km.h-¹, sendo o mês de julho aquele com velocidades mais 

elevadas e o mês de março com as menores velocidades médias. A velocidade média do vento 

no CJK foi 7 km.h-¹ superior, em relação ao AJK, isso acontece pelo fato do CJK estar 

localizado a uma altitude superior ao AJK. As diferentes direções de ventos observadas nos 

locais avaliados devem-se possivelmente a topografia montanhosa da região. As velocidades 

dos ventos no CJK e AJK para os diferentes horários foi de 20; 22; 19; 17 e 10; 13; 13; 11 

km.h-¹, respectivamente, indicando um aumento médio na velocidade dos ventos diurnos em 

relação aos noturnos. Esta tendência deve-se ao aquecimento do solo e ar durante o dia, 

originando um gradiente de pressão. Recomenda-se irrigar via aspersor no período noturno. 

 
Apoio: Capes, CNPq, UFVJM, INMET e NESAF’s 
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SINT0002 - Adubação nitrogenada na emissão de hastes de amoreira-

preta cultivada em Neossolo Quartzarênico 
 

CÍNTIA GONÇALVES SENA,MARIA ISABEL MARTINS VENTURA,LILIANE TEIXEIRA 

LOPES,JÉSSICA DE OLIVEIRA ,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: cintiagsena@yahoo.com.br 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O nitrogênio (N) é o elemento requerido em maior quantidade pela amoreira-preta, 

influenciando o vigor, o tamanho e o número das hastes emitidas pelas plantas. No entanto, em 

solos classificados como Neossolo Quartzarênico, que são constituídos basicamente de quartzo 

e praticamente destituídos de minerais primários, a capacidade de retenção de nutrientes é baixa. 

Portanto, o manejo da adubação deve ser realizado de forma criteriosa para assegurar a cada 

ciclo de produção a renovação das hastes e safra seguinte. Nesse contexto, o trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar a emissão de novas hastes em amoreira-preta adubadas com 

diferentes doses de N, no quarto e quinto ciclo de produção após a implantação do pomar. A 

adubação foi realizada seguindo o esquema fatorial 4 x 2, referentes à quatro doses de N: 30, 45, 

60, e 75 g por planta e duas cultivares de amoreira-preta Tupy e Xavante, conduzidas no 

espaçamento de 0,8 m entre plantas e 2,5 m entre linhas. O solo da área é classificado como 

Neossolo Quartzarênico, com 83 % de areia e 1 % de matéria orgânica. Além da adubação 

nitrogenada as plantas foram adubadas com P, 50 g por planta e K, 10 g por planta. Para avaliar 

o crescimento das cultivares de amoreira na área de cultivo, o número de hastes foi obtido pela 

contagem total de hastes de cada planta, em cada parcela. Verificou-se aumento de 77,7% no 

quarto ciclo de produção nas plantas que receberam 75 g de N , em relação àquelas adubadas 

com 30 g de N e 84,1% no quinto ciclo de produção nas plantas que receberam 65 g de N 

comparadas as plantas adubadas com 30 g de N. A diferença no crescimento das plantas pode 

significar maiores produtividades na safra seguinte, tendo em vista o que número de hastes das 

plantas adubadas com 30 g de N é menor que o número recomendado de 5,7 hastes por metro 

linear, sendo necessário adequar a adubação de acordo com a fertilidade do solo de cultivo, pois 

a adubação nitrogenada é apontada como a principal responsável pelas variações no número de 

hastes da amoreira-preta. A baixa densidade de hastes é um dos fatores que interfere na 

produtividade alcançada pelas cultivares. A adequação da adubação nitrogenada possibilita a 

emissão adequada de hastes pela amoreira-preta cultivadas em Neossolo Quartzarênico. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0003 - Adubação potássica na emissão de hastes de amoreira-

preta 
 

JAIRANE ALVES DE SOUZA,CÍNTIA GONÇALVES SENA,DIONATON JOSE DE 

SOUSA,FLÁVIO ANTÔNIO FERNANDES ALVES,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: jairane.souza@live.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O potássio (K) é um nutriente considerado essencial e utilizado em grandes 

quantidades pela amoreira-preta. Quando ocorre alta produtividade, em que o N não é limitante, 

o K pode induzir o crescimento. Entretanto, as informações em relação à adubação potássica são 

incipientes. O primeiro estudo realizado com cultivares de amoreira-preta no Brasil demonstrou 

que as recomendações atuais são baixas, observando-se concentração foliar de K abaixo normal 

para crescimento adequado, que para a amoreira-preta é caracterizado pela emissão de novas 

hastes para a renovação do ciclo de produção. Neste contexto, o trabalho foi realizado com o 

objetivo de avaliar a emissão de hastes por cultivares de amoreira-preta adubadas com 

diferentes doses de K. A adubação foi realizada em quatro doses: 10, 20; 30 e 40 g por planta 

em duas cultivares: Tupy e Xavante no quarto e quinto ano de produção. As plantas foram 

conduzidas no espaçamento de 0,8 m entre plantas e 2,5 m entre linhas. A adubação foi feita de 

forma parcelada em duas épocas para aplicar as doses de K e 30 g de N, junto com a primeira 

parcela as plantas receberam 50 g de P. O clima do local de cultivo é do tipo Cwb, com 

temperatura média anual de a 18,3 ºC, precipitação media anual de 1.468 mm e solo classificado 

como Neossolo Quartzarênico. Para avaliar a emissão de hastes das cultivares de amoreira foi 

feita a contagem das hastes novas no final de cada ciclo de produção, com a eliminação das 

hastes secas que já haviam frutificado. Foi observado aumento de 52,1% no número de hastes 

das cultivares com a dose de 40 g de K por planta, em comparação com as plantas adubadas 

com 10 g de K quarto ciclo de produção e 279 % no quinto ciclo de produção nas plantas da 

cultivar Xavante adubadas com 40 g de K. O aumento da densidade das hastes com incrementos 

das doses de potássio se deve ao papel estrutural e metabólico de K, que induz o aumento da 

fotossíntese e o crescimento vegetativo. Considerando o espaçamento de 0,8 m entre plantas, a 

densidade satisfatória por metro linear de 6,3 hastes foi alcançada pela cultivar Xavante, pois 

recomenda-se de 13,1 a 5,7 hastes por metro linear para se obter altas produtividades. A 

amoreira-preta aumentou a emissão de hastes com adequação da adubação potássica. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0004 - Adubação potássica na produção de amoreira-preta 
 

AMANDA GOMES DA SILVA,JÉSSICA DE OLIVEIRA ,CÍNTIA GONÇALVES SENA,JOÃO 

ESDRAS LIMA,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: amandagomes1107@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O cultivo da amoreira-preta em regiões de clima ameno, dotadas de pouco frio 

hibernal, tem indicado boas perspectivas de produção. Entretanto, a introdução desta espécie em 

novas áreas tem apontado divergência no potencial produtivo das cultivares, o que pode estar 

associado às condições edafoclimaticas, a densidade de plantio adotada e ao o manejo 

nutricional dos pomares. O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade de cultivares de 

amoreira-preta adubadas com diferentes doses de potássio. As adubações foram realizadas nas 

cultivares ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘Xavante’, conduzidas no espaçamento de 0,8 m entre 

plantas e 2,5 m entre linhas, cultivadas em uma região que apresenta clima do tipo Cwb, com 

temperatura média anual de 18,3 ºC, situada a 1.384 metros de altitude. O solo do pomar é 

classificado como Neossolo Quartzarênico, com 83 % de areia e baixos teores de K, entre 14 a 

22 mg dm-3. As doses de K avaliadas foram: 10, 20, 30, e 40 g por planta, aplicadas na área 

seguindo o esquema fatorial 4x4, em blocos casualizados, com 4 blocos. As adubações foram 

aplicadas em duas épocas, depois da poda de limpeza e no início do florescimento das plantas. 

Além do potássio, as cultivares foram adubadas com N e P, recebendo 30 g de N e 50 g de 

P2O5 por planta A produtividade foi determinada a partir da colheita diária das frutas, durante 

todo o período de produção das cultivares. A produção aumentou em 82,8 % na cultivar Brazos, 

com a dose de 38,7 g de K2O por planta; em 109 % na cultivar Guarani, com a dose de 23 g de 

K2O por planta; em 59,4% na 'Tupy' e 88,3% na 'Xavante', com a dose de 40 g de K2O g por 

planta, em comparação com a produção das plantas que foram adubadas com 10 g de K2O. O 

aumento de produção observado com o acréscimo da adubação potássica ocorreu porque houve 

maior disponibilidade do nutriente para as plantas, favorecendo incremento na produção. Isso 

ocorre porque o potássio é um nutriente utilizado em grandes quantidades, especialmente em 

situações de alta produtividade. Independentemente da dose utilizada, a cultivar Brazos foi a 

mais produtiva, com 18,5 t ha-1, em comparação com a 'Guarani', com 8,5 t ha-1; 'Tupy' com 

10,3 t ha-1 e a 'Xavante', com 6,7 t ha-1. As cultivares de amoreira-preta apresentam demanda 

distinta por nutrientes, sendo a 'Brazos' a cultivar com maior exigência nutricional e maior 

produção. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0005 - Altura e adaptação de gramíneas tropicais sob diferentes 

níveis de sombreamento 
 

BRENDA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE ,PRISCILA JUNIA RODRIGUES DA 

CRUZ,ANA FLAVIA PAULINO,JOÃO PEDRO RODRIGUES COSTA ,CAMILA DA CRUZ 

PIMENTEL MOREIRA SANTOS,VITÓRIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS ALMEIDA 

,MATHEUS DIAS VIEIRA,MÁRCIA VITÓRIA SANTOS 

 
E-mail: andradebfs@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O conhecimento da adaptação das espécies forrageiras à condições de sombreamento 

têm crescido nos últimos anos, em virtude, principalmente, das iniciativas de associar pastagens 

com árvores, em sistemas silvipastoris e agrossilvipastoris. Além disso, busca-se selecionar 

espécies que apresentem boa capacidade de integração em diferentes condições edafoclimáticas. 

Dessa forma, objetivou-se avaliar crescimento e adaptação de três gramíneas (Brachiaria spp cv. 

Mavuno, Panicum maximum cv. Zuri e P. maximum cv. Tamani), submetidas a níveis de 

sombreamento: 0 (pleno sol), 45, 60 e 75%. O trabalho foi conduzido no Setor de Forragicultura 

do Departamento de Zootecnia da UFVJM, Campus JK, Diamantina, Minas Gerais. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com seis repetições. Os 

tratamentos foram dispostos em esquema de parcela subdivididos (4x3), sendo a parcela níveis 

de sombreamento e as subparcelas as gramíneas tropicais avaliadas. O sombreamento foi 

proporcionado por tela de náilon de cor preta. A semeadura das espécies foram realizadas em 

março de 2016 em canteiros de 5 m2 com espaçamento entre linhas e canteiros de 0,5 m 

perfazendo 10 m lineares. Foram avaliadas alturas de plantas toda vez que as mesmas atingiram 

95% de interceptação luminosa. Os dados foram submetidos á análise de variância e teste 

Tukey. O cultivar Zuri apresentou maior altura no pleno sol, já o Tamani apresentou maior 

altura sob 60% de sombreamento, o que demonstra maior crescimento dessas plantas sob 

sombreamento intenso. O cultivar Mavuno apresentou maior altura á medida que aumentou o 

sombreamento. Segundo Machado, 2016 algumas gramíneas apresentam maior taxa de 

alongamento quando permanecem em ambientes sombreados, fazendo com que as espécies 

apresentem maior altura. Os cultivares Mavuno e Tamani são mais adaptados ao sombreamento 

pelo parâmetro altura de plantas. 

 
Apoio: Capes, CNPq, UFVJM e NESAF’S 
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SINT0006 - AVALIAÇÃO DA MASSA SECA DE CULTIVARES DE 

COFFEA ARABICA SOB DIFERENTES UMIDADES 
 

DIEGO MOREIRA PEREIRA,WÉLISON BARBOSA DA CONCEIÇÃO,DOUGLAS WILLIAM 

BATISTA PORTO,FELIPE DOUGLAS SOARES LEAL,AROLDO CAIO FERNANDES,ANDRÉ 

CABRAL FRANÇA,ISABEL MOREIRA DA SILVA,LEVY TADIN SARDINHA 

 
E-mail: diegokap-@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o crescimento inicial de cultivares de Coffea arabica em 

Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes umidades do solo. O experimento foi realizado em 

casa de vegetação, delineado em blocos casualizados em esquema fatorial 4x5, sendo o primeiro 

fator correspondente a quatro cultivares de café (Catuai Amarelo IAC 39, Catuai Vermelho IAC 

44, Catuai Vermelho IAC 144 e Catiguá MG2) e o segundo cinco umidades do solo [12,5; 25; 

50; 75 e 100 % da capacidade de campo (Ucc)]. Todas as parcelas foram irrigadas por 20 dias, 

para adaptação das mudas, mantendo a umidade do solo próximo a capacidade de campo. A 

partir desse período, a quantidade de água recebida pelas plantas foi em função dos tratamentos, 

sendo a umidade do solo controlada pelo medidor eletrônico (Hidrofarm – modelo HFM2030) e 

as unidades experimentais medidas a cada quinze dias, para manter a umidade do solo 

correspondente a cada tratamento. Aos 84 dias as plantas passaram por um processo de limpeza 

e separação em folhas, caules e raízes para as avaliações da matéria seca da folha (MSF), 

matéria seca do caule (MSC) e matéria seca da raiz (MSR). Os dados foram submetidos a 

análise de variância e quando significativos a análise de regressão. Houve efeito significativo 

para massa seca do caule e massa seca total, no entanto não houve interação para massa seca de 

folhas e de raiz. O crescimento da MSF e MSR foram lineares em relação ao acréscimo da 

umidade na CC. As plantas com maior área foliar apresentaram condições de maior realização 

de fotossíntese e com isso, tenderam a produzir maior quantidade de massa seca da parte aérea. 

As cultivares IAC 144 e MG2 tiveram respostas lineares em relação a MSC com aumento da 

umidade. As cultivares IAC 44 e IAC 39 aumentaram a MSC em aproximadamente 50% da 

umidade na CC, mantendo seu crescimento até a 100% da CC. A massa seca total da Catigua 

MG2 foi menor em 12,5% de umidade na CC em relação as outras cultivares atingindo ponto 

máximo 87,8% CC e mantendo sem mudanças com o aumento da umidade. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG 
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SINT0007 - Avaliação de um teste rápido para quantificar a biomassa 

microbiana do solo 
 

DANIELLE CRISTINA FONSECA SANTOS GRAZZIOTTI,PAULO HENRIQUE 

GRAZZIOTTI,ANA FLÁVIA LEÃO,LARISSA CARVALHO MENDES,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA,ANDREZZA MARA MARTINS GANDINI,JOYCINARA PEREIRA DE 

MATOS,EMILYNE CRISTIANE DE SOUZA PINTO 

 
E-mail: daniagronomia@yahoo.com.br 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Os indicadores microbiológicos têm sido frequentemente sugeridos como mais 

sensíveis aos impactos causados pelo manejo do solo, quando comparados àqueles de caráter 

físico ou químico. Entre as características microbiológicas do solo, a biomassa microbiana tem 

sido considerada uma das mais sensíveis e eficientes. Dentre os métodos mais utilizados para 

sua determinação, destacam-se Fumigação-incubação e Fumigação-extração (FE). Entretanto, 

estes métodos apresentam dificuldades para análises rotineiras, destacando-se o fato de serem 

mais complexos, trabalhosos e onerosos, envolvendo a utilização de reagentes perigosos e 

tóxicos. Neste sentido, o desenvolvimento e/ou adaptações de metodologias para essas análises 

seriam de fundamental importância para avaliação da qualidade dos solos e para um bom 

manejo e economia em fertilizações mineral. O objetivo do trabalho foi comparar os resultados 

de biomassa microbiana do solo determinados pelo tradicional método de fumigação-extração 

com o teste rápido Microbiometer™ em amostras de solo sob diferentes tipos de cobertura 

vegetal. Pelo método tradicional de FE, o C da biomassa foi maior nos tratamentos com adubos 

verdes adubados com composto orgânico, menores nos controles com remoção periódica de 

daninhas e no tratamento com vegetação espontânea, e intermediário naqueles com adubos 

verdes sem adubação com composto orgânico e no convencional. O método Microbiometer™ 

não correlacionou com o método tradicional FE. É importante salientar que este foi o primeiro 

teste e que novos testes deverão ser realizados. 

 
Apoio: À UFVJM, CAPES E FAPEMIG, À JUDITH FITZPATRICK, PESQUISADORA DA 

PROLIFIC EARTH SCIENCES – PRESTO. 
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SINT0008 - AVALIAÇÃO DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO DO 

SISTEMA RADICULAR DE MILHO E BRAQUIÁRIA 
 

JOSIANE COSTA MACIEL,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,EVANDER ALVES 

FERREIRA,ANA FLÁVIA DE FREITAS,MÁRCIO MARQUES DA SILVA,VICTOR HUGO 

VIDAL RIBEIRO 

 
E-mail: josi-agronomia@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O entendimento da interferência de plantas daninhas e culturas é de fundamental 

importância no meio agrícola. No entanto, pouco se sabe sobre o início da competição entre 

plantas e o comportamento das raízes na fase inicial. As dificuldades dos trabalhos com raízes 

fizeram com que o conhecimento sobre elas sempre fossem inferiores em relação às outras 

partes das plantas. A competição abaixo do solo, por água e nutrientes ainda continua com 

poucas compreensões. Sabe-se que a exploração das raízes depende, entre outros fatores da sua 

distribuição no perfil do solo, e do seu comportamento. Desta forma, são interessantes pesquisas 

que abordem o sistema radicular de plantas. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar o 

ângulo de inclinação das raízes da cultura do milho e das plantas daninhas em função da 

competição. O experimento foi realizado em câmara climatizada, na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Diamantina-MG. Foram utilizadas caixas retangulares, tipo 

rizotrons, confeccionadas para a visualização da distribuição das raízes. Foi avaliada a variável 

ligada ao ângulo visível da abertura das raízes de milho em um eixo vertical imaginário, em 

competição com a espécie Urochloa brizantha (braquiária). Doze dias após semeadura foi feito o 

registro fotográfico do desenvolvimento de raízes e a ocupação do solo foi estimada pelo 

software Image Pro Plus®. Ao observar o ângulo do sistema radicular das plantas em 

competição constatou-se maior ângulo de abertura do sistema radicular do milho em direção à 

braquiária, em fase inicial. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG 
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SINT0009 - CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FOLHAS 

EM DIFERENTES GENÓTIPOS DE MILHO CULTIVADOS EM 

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS-MG 
 

LEANDRA CARDOSO MOREIRA,JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA,ANTÔNIO JÚLIO 

MEDINA DA SILVA,RICARDO FERREIRA CAMPOS PACHECO,ROGERS AUGUSTO 

COSTA ,JAQUELINE VIEIRA GOMES,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES,MÁRCIA 

REGINA DA COSTA 

 
E-mail: leandracmoreira@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A cultura do milho é reconhecida como um dos principais cereais cultivados e 

produzidos no mundo, principalmente por se adaptar às diferentes condições edafoclimáticas e 

ser um alimento de alto valor nutricional. O objetivo desse trabalho foi realizar uma 

caracterização morfológica das folhas de diferentes genótipos de milho cultivados nas condições 

edafoclimáticas de Couto de Magalhães de Minas. A pesquisa foi realizada na Fazenda 

Experimental Rio Manso, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), na safra 2017/18. Os materiais genéticos estudados foram seis variedades de milho 

crioulo (Roxo, Amarelo, Vermelho-Amendoim, Amarelo-Bateias, Amarelo Rio Preto e 

Avermelhado-Vicente), duas populações (Cimmyti e Piranão) e duas cultivares comerciais 

(UFVM 200 e AF 505). O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com quatro 

repetições, sendo a parcela composta de duas linhas de cinco metros, com espaçamento de 0,9 m 

entre linhas e 0,20 m entre plantas. As características avaliadas foram: número total de folhas, 

número de folhas acima da primeira espiga, forma da ponta da folha acima da primeira espiga 

(1- pontiaguda, 2-pontiaguda arredondada), ângulo entre a laminar foliar e caule (1-pequeno, 2-

médio, 3-grande) e comprimento laminar da folha acima da primeira espiga. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% pelo 

programa estatístico Genes. Os genótipos, de modo geral, produziram em média 16 folhas. Em 

relação ao número de folhas acima da espiga, o AF 505 (6,7 folhas) se difere do Cimmyti e do 

Amarelo Rio Preto (ambos com 5,9 folhas). Não houve diferença significativa em relação a 

forma da ponta da folha acima da primeira espiga, sendo consideradas pontiagudas. Apenas o 

Amarelo Rio Preto apresentou maior ângulo entre a lâmina foliar e o caule (3,2), sendo 

significativamente diferente dos demais. O comprimento da lâmina foliar foi maior para os 

milhos crioulos Amarelo-Bateias (0,97) e Vermelho-Amendoim (0,89) e os menores valores 

foram observados para Piranão (0,82), Roxo (0,81) e Cimmyti (0,75). Conclui-se que houve 

pequena variação das características morfológicas foliares analisadas dos diferentes genótipos, 

mostrando adaptabilidade vegetativa dos materiais as condições edafoclimáticas em que foram 

cultivados. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0010 - COMPARAÇÃO DO CRESCIMENTO RELATIVO E 

RAZÃO DE ÁREA FOLIAR DA ALFACE CRESPA (Lactuca sativa 

L.) EM DOIS AMBIENTES DISTINTOS NA CONDIÇÃO DE 

VERÃO 
 

PRISCILA APARECIDA ALVES BARBOSA,MARIA CLARA DE CARVALHO 

GUIMARÃES,CHARLES PARANHOS OLIVEIRA,MATEUS ÁTILA DE SOUZA FERREIRA 

 
E-mail: priscila.alves.barbosa@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A cultura da alface é bastante sensível às condições climáticas, pois se trata de uma 

hortaliça de origem de clima temperado, sendo alta temperatura e pluviosidade, as principais 

intempéries (FILGUEIRA, 2008). Uma alternativa existente para minimizar o efeito negativo 

das intempéries é a produção em ambientes protegidos. O objetivo do trabalho foi verificar o 

padrão de crescimento da alface em dois ambientes de cultivo durante o verão. O experimento 

foi conduzido no verão 2016/17, em casa de vegetação (CV) e em campo aberto (CA) no 

Campus JK da UFVJM com a cultivar Pira Verde. Ao longo de todo o experimento a 

temperatura de ar (T) foi armazenada com o auxilio de dattalogers. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC) com dois tratamentos (CV e CA) e 

quatro repetições. As variáveis utilizadas foram taxa de crescimento relativo (TCR) e razão de 

área foliar (RAF), com base nas especificações de Floss (2008). Observou-se que a CV 

apresentou maiores valores de temperatura, ao longo do período experimental em relação ao 

CA. Para a CV aos 10 dias a T foi de 20,5°C, aos 20 dias de 24,3°C, 30 dias de 24,1°C e aos 40 

dias de 22,1°C. Já no CA os valores de T foram de 18,6°C; 21,6°C; 21,9°C e 19,8°C 

respectivamente. Villele (1983) salienta que a T em ambientes protegidos é em média de 1 a 

3ºC superior ao exterior. Aos 10 dias a TCR foi igual para CV tanto para CA, com aumento 

exponencial atingindo a maior TCR aos 20 dias na CV e o CA aos 30 dias. Segundo Floss 

(2008) ao momento de máxima TCR devem ser colhidas as plantas e após esse momento há 

uma perda de assimilação. Ao analisar a RAF, a CV obteve um desenvolvimento positivo, 

enquanto o CA tendeu à negatividade. A RAF está ligada à produtividade da cultura, sendo o 

aumento dos valores de RAF um indicativo do aumento de produtividade (Floss 2004). Dessa 

forma a CV proporcionou uma correlação significativa para o desenvolvimento da alface, pois 

possibilitou uma maior produção de área foliar e número de folhas em menor espaço de tempo. 

O aumento da temperatura na CV pode ter influenciado na RAF, pois segundo Radin et al. 

(2004) a temperatura exerce papel crucial, sendo significativo quanto à emissão de folhas. Pode-

se concluir que a CV ofereceu melhores condições ao desenvolvimento da alface no verão, 

reduzindo o tempo de colheita e causando efeitos positivos ao aumentar a relação área foliar e 

massa seca. 

 

 
Apoio: CAPES, CNPQ E AMBIAGRO 
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SINT0011 - Composição centesimal de frutas de pitaia em função da 

adubação potássica 
 

LARA LORENA APARECIDA PINTO,JOSIMARA MENDES RABELO,LETICIA ALVES 

CARVALHO REIS,PABLO VINÍCIUS MACEDO MEIRA,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: laralorena01@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A caracterização das frutas produzidas pelas espécies de pitaia demonstra que são 

ricas em vitaminas, minerais, compostos fenólicos e ácidos graxos essenciais, além de serem 

fontes de fibras e carboidratos. No entanto, não há informações relacionadas ao manejo dos 

pomares, com resultados variáveis. Dessa forma, o trabalho foi realizado com o objetivo de 

avaliar a composição centesimal de frutas de duas espécies de pitaia H. undatus e H. polyrhizus 

em função da adubação potássica. As frutas foram de frutas colhidas em um pomar situado à 

726 metros de altitude, que apresenta clima é Aw, classificado como tropical de altitude e 

temperatura média anual de 21,5 °C. O solo da área de cultivo é do tipo Latossolo Amarelo-

distrófico. A adubação potássica foi feita em diferentes doses 0; 50; 100 e 200 g por planta, 

distribuídas de acordo com o esquema fatorial 4 x 2, em blocos casualizados, com quatro 

blocos. Na ocasião do plantio das mudas foi realizada a calagem de acordo com a análise 

química do solo e aplicação de P e matéria orgânica. As plantas foram adubadas com N nas 

mesmas épocas da aplicação das doses de K. As análises de massa fresca e seca de polpa, 

proteína de acordo com o método Kjeldahl, umidade, lipídeos, fibras, cinzas e carboidratos as 

normas do Instituto Adolph Lutz foram realizadas em amostras retiradas de frutas maduras. A 

adubação potássica favoreceu a produção de frutas das duas espécies de pitaia com maior 

quantidade de matéria seca, 16,2%, fibras, 64 %, cinzas, 40% e carboidratos, 10,3% e menor 

umidade 2,6%, em média nas frutas das duas espécies. Isso está relacionado com a função do K 

na ativação de enzimas que são fundamentais para processos metabólicos, evidenciando a 

importância da adubação potássica para melhorar a qualidade das frutas produzidas e alcançar o 

padrão de qualidade exigido pelo mercado consumidor. Isso porque, além de melhorar as 

propriedades nutricionais, as frutas apresentam melhor sabor e aparência. A adubação potássica 

melhora a composição centesimal das frutas de pitaia. 

  

 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0012 - Controle Biológico de Palmistichus elaeisis Delvare & 

LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae) na presença dos fungos 

entomopatógenos Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin e 

Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Controle Biológico de Palmistichus elaeisis Delvare & LaSalle 1993 (Hymenoptera: 

Eulophidae) 

  

  São utilizadas técnicas que aumentam a diversidade de inimigos naturais em um 

agroecossistema ampliando o controle sustentável de insetos-praga. O presente trabalho tem por 

objetivo avaliar o grau de compatibilidade dos fungos entomopatógenos Beauveria bassiana 

(Balsamo) Vuillemin eMetarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin com o parasitoide 

Palmistichus elaeisis  Delvare &LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae) estudando os efeitos 

dessa interação na reprodução dos parasitoides. Partes dos ensaios foram realizados no 

Laboratório de Controle Biológico de Insetos do Departamento de Ciências Florestal e no 

Laboratório de Fitopatologia do Departamento de Agronomia da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, no município de Diamantina - MG. Foram 

utilizados os produtos comerciais Metarril® WP E9 e Boveril® WPPL63, fabricados a partir 

dos isolados E9 e PL63, respectivamente, para obtenção de cultura pura. Vinte  e   uma   pupas,  

por   tratamento,  de  T.  molitor,  com   menos   de   24   horas  de   idade  foram mergulhadas 

nas suspensões dos fungos entomopatogênicos. Após, individualizadas em tubos de vidro (14 x 

2,2 cm), e exposta ao parasitismo por seis fêmeas de P. elaeisis, com 2 dias de idade,por 72 

horas. Avaliou-se os seguintes parâmetros: taxa de parasitismo, ciclo ovo-adulto, número de 

fêmeas emergidas, razão sexual. A longevidade e a capacidade de um novo parasitismo das 

fêmeas   que   caminharam   sobre   as   pupas   expostas   nas   suspensões   dos   fungos 

entomopatogênicos foram avaliados. Beauveria bassiana repeliu fêmeas de P. elaeisis 

impedindo a ação do seu parasitismo sobre pupas T. molitor em ambas concentrações testadas. 

Porém, não impediu   que   as   fêmeas   de  P.   elaeisis  parasitasse   um  hospedeiro   adequado   

para   o desenvolvimento de sua prole. A longevidade das fêmeas de P. elaeisis não sofreu 

alteração coma   presença   dos   fungos   entomopatógenos  B.   Bassiana  e  M.   anisopliae  em   

nenhum   dos tratamentos.   Porém,   houve   redução   da   sobrevivência   de   fêmeas   de  P.  

elaeisis.  Beauveriabassiana e M. anisopliae mostrou ter potencial para uma associação com P. 

elaeisis para suprimir insetos-praga.                    

                                                                           

Palavras-chave: Agroecossistema, biodiversidade, endoparasitoide, interação, reprodução. 
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SINT0013 - CRESCIMENTO DE TRÊS CULTIVARES DE MILHO 

EM DIFERENTES MANEJOS DE ADUBAÇÃO 
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Resumo: Objetivou-se analisar o crescimento inicial da cultura do milho sob diferentes manejos 

de adubação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, sendo delineado em blocos 

casualizados em esquema fatorial 3x5. O primeiro fator referente a três cultivares de milho 

(Impacto Viptera, Feroz Viptera e 2B587) e o segundo as cinco adubações [3 doses do 

fertilizante organomineral (80,100 e 120% da dose recomendada de P2O5 para o milho), 

tratamento mineral (100% da dose recomendada de P2O5 para o milho) e tratamento 

testemunha sem adubação]. Quatro sementes de milho foram semeadas por vaso com desbaste 

após a emergência das plântulas, deixando-se duas plantas, sendo uma retirada aos 42 dias após 

semeio (DAS) e a outra aos 57 DAS. Aos 42 e 57 DAS foram analisados o número de folhas, 

altura das plantas, índice SPAD e o teor de clorofila. Os dados foram submetidos a análise de 

variância e quando significativos comparados pelo teste de Tukey a 5%. Os valores de altura e 

número de folhas aos 42 dias após a semeadura do milho não mostraram diferenças em relação 

aos adubos aplicados para as três cultivares de milho. A adubação organomineral na menor dose 

(80%) proporcionou altura e número de folhas similares à fertilização mineral, indicando que 

80% da dose de organomineral tem a mesma eficiência que 100% da dose de fertilizante 

mineral na fase inicial da cultura. Em relação ao índice SPAD e o teor de clorofila só houve 

diferença nos cultivares Feroz Viptera e 2B587 em relação à testemunha com similaridade nos 

demais manejos. Aos 57 DAS, observou-se o número de folhas se comportou de forma 

semelhante à primeira análise, ou seja, houve diferenças apenas quando se compara os 

tratamentos com a testemunha (sem adubação) independente do manejo. A variável altura de 

plantas, aos 57 DAS foi influenciada pelo manejo e pela dose de adubo. Plantas de milho 

adubadas com o fertilizante organomineral da dose de 120% de P2O5 apresentaram maior altura 

em relação a adubação mineral para cultivar 2B587. O número de folhas de milho foi 

semelhante entre as adubações com organomineral e mineral, deferindo-se da testemunha que 

apresentou menor valor para esse parâmetro. A adubação com fertilizante organomineral se 

mostrou eficiente em relação a altura, número de folhas e teor de clorofila no crescimento inicial 

da cultura do milho alcançando resultados iguais ou superiores à fertilização mineral. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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SINT0014 - Crescimento de Urochloa brizantha em solos 

contaminados por Níquel 
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Resumo: Entre os metais pesados que possam contaminar e poluir o ambiente está o níquel 

(Ni), considerado um metal pesado por atender ao critério de densidade maior que 5 g cm-3 e 

encontrar-se entre os metais pesados mais comuns em solos. O Ni é considerado também um 

micronutriente de plantas por está presente nos processos catabólicos e anabólicos. A 

fitoextração, técnica da  fitorremediação, consiste no uso de plantas que acumulam 

(hiperacumuladoras) em seus tecidos os contaminantes extraídos do solo. Gramíneas 

apresentam-se como alternativas fitoextratoras, são, em sua maioria, plantas rústicas e de rápido 

crescimento e podem tolerar e acumular metais pesados. Objetivou-se com este trabalho avaliar 

a influência do Ni no crescimento de Urochloa brizantha cv. Marandu em  solos contaminados 

com diferentes concentrações deste metal. Foram instalados 3 experimentos em DIC, em 

condições de casa de vegetação do Departamento de Agronomia da Faculdade de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG. 

Urochloa brizantha cv. Marandu foram crescidas em solos (arenoso, textura média e argiloso), 

contaminados com o metal Ni (Concentrações:  0; 16; 43 e 86  mg kg-1 de solo arenoso;  0; 23; 

35 e 82  mg kg-1 de solo textura média e 0; 13; 28 e 77  mg kg-1 de solo argiloso). O período 

experimental foi de 120 dias Foram avaliados a massa seca da parte aérea (MSPA) e de raiz 

(MSR). Os dados foram submetidos a análise de variância para cada experimento, estudo de 

regressão em função das concentrações do metal em cada solo. As menores concentrações de Ni 

proporcionaram crescimento inicial Urochloa brizantha cv. Marandu, e a maior concentração 

promoveu a diminuição da produção da MSPA e MSR. Apesar da fitotoxidade do Ni, a 

gramínea avaliada respondeu  positivamente quando o metal estava em baixas concentrações 

nos solos. A suscetibilidade ao Ni foi diferenciada para os experimentos, devido às variadas 

interações que ocorrem no sistema solo-planta. 

 Palavras-chave: Metais pesados, fitorremediação, contaminação ambiental.  
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SINT0015 - CRESCIMENTO DO CAFEEIRO EM SOLO 

INOCULADO COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES 

COM DIFERENTES UMIDADES 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o crescimento do cafeeiro inoculado com fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA) em solo com diferentes umidades. O experimento foi desenvolvido em casa 

de vegetação, delineado em quatro blocos dispostos em fatorial 4 x 4. Mudas de Catuaí 

Vermelho IAC 99 inoculadas com Rhizophagus clarus, Claroideoglomus etunicatum e 

Dentiscutata heterogama e não inoculadas (controle) foram transplantadas para solos com 

umidades controladas: 40, 60, 80 e 100% da capacidade de campo, correspondendo a 0,15; 0,23; 

0,30; 0,38 cm3 de água por cm3 de solo. As mudas foram inoculadas no estádio de “palito de 

fósforo” e ao atingirem quatro pares de folhas definitivas foram mensuradas a área foliar das 

plantas. Iniciou-se a aplicação dos tratamentos por meio de medidor eletrônico de umidade do 

solo (Hidrofarm). No final do período de avaliação, aos 150 dias após o plantio, mensurou-se 

teor de clorofila (clorofiLOG – CFL1030) em quatro folhas do terço médio e a área foliar 

novamente para determinação do incremento desse parâmetro. O incremento da área foliar foi 

influenciado pelos fungos e as umidades do solo e o teor clorofila total foi influenciado apenas 

pela umidade do solo. O incremento na área foliar das plantas inoculadas com R. clarus, C. 

etunicatum, D. heterogama e não inoculadas apresentaram comportamento quadrático. Solos 

com elevado teor de umidade estão sujeitos a falta de oxigênio, portanto, diminuição da 

atividade dos FMA. O maior valor de incremento na área foliar das plantas inoculadas com D. 

heterogama, C. etunicatum e R. clarus foi encontrado na umidade de 0,38; 0,36 e 0,32 cm3 de 

água por cm3 de solo respectivamente. As plantas não inoculadas apresentaram maior 

incremento na área foliar quando o solo estava na capacidade de campo, proporcionando um 

aumento de 40 % no incremento na área foliar em relação ao solo com menor umidade. O teor 

clorofila total apresentou comportamento quadrático, com o aumento crescente da umidade do 

solo, com tendência a estabilização. Observou-se nas plantas de café maior teor de clorofila total 

na umidade 0,35 cm3 de água por cm3 de solo. Estes resultados mostram que o baixo volume de 

água no solo compromete o crescimento do cafeeiro. O estresse hídrico influencia no 

desenvolvimento estrutural e funcional dos cloroplastos e na síntese de clorofila. A clorofila 

nesta situação acelera a taxa de degradação e reduz a taxa de síntese. 

 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, CAPES 
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SINT0016 - Crescimento e produção  de forrageira em solos 

contaminados por Níquel 
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BARROS SILVA,CARLOS EDUARDO COSTA,MARCOS HENRIQUE RODRIGUES 
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Resumo: MATOS BSS*,FARNEZI MMM,SILVA EB,COSTA CE,RODRIGUES MH. 

Graduanda em Zootecnia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, Diamantina-MG, e-mail: brendha-souza@hotmail.com;   

Doutorando PPGPV da UFVJM, Diamantina-MG;. 

Professor Agronomia da UFVJM, Diamantina-MG;  

Graduando em Eng. Floresta da UFVJM, Diamantina-MG;  

Bolsista PibicJr  FAPEMIG, UFVJM, Diamantina-MG. 

Objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de Urochloa decumbens cv. Basilisk em solos 

contaminados com diferentes concentrações do metal Níquel (Ni). Foram instalados 3 

experimentos em DIC, em condições de casa de vegetação do Departamento de Agronomia da 

Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

Diamantina-MG, Brasil. U. decumbens cv. Basilisk foram cultivadas em solos de diferentes 

texturas (6, 35 e 51% de Argila), contaminados com o metal Ni (Concentrações:  0; 16; 43 e 86  

mg kg-1 de solo arenoso;  0; 23; 35 e 82  mg kg-1 de solo textura média e 0; 13; 28 e 77  mg kg-

1 de solo argiloso). O período experimental foi de 120 dias.Onde foram avaliados a massa seca 

da parte aérea (MSPA) e de raiz (MSR). Os dados foram submetidos a análise de variância para 

cada experimento, estudo de regressão em função das concentrações do metal em cada solo. 

Concentrações menores de Ni proporcionaram crescimento inicial da gramínea e a maior 

concentração promoveu a diminuição da produção da MSPA e MSR. Apesar da fitotoxidade do 

Ni, a U. decumbens respondeu positivamente quando o metal estava em baixas concentrações 

nos solos. Devido às várias interações que ocorrem no sistema solo-planta, o nível crítico (NC) 

e nível tóxico (NT) de Ni para U. decumbens foram distintos. 

Palavras-chave: fitoextração, capim, metal pesado 

 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT0017 - DETERMINAÇÃO DA CURVA DE ABSORÇÃO DE 

ÁGUA DE SEMENTES DE COUVE-DE-FOLHA (Brássica oleracea 

var. acephala) 
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Resumo: A germinação de sementes é afetada por diversos fatores dentre os quais a umidade é 

um dos mais importantes, uma vez que, o processo germinativo tem inicio com a absorção de 

água que obedece na maioria das espécies um padrão trifásico. Com isso, a importância da 

curva de absorção de água pelas sementes está relacionada tanto com o esclarecimento do 

processo de germinação quanto com a determinação da duração de tratamentos com reguladores 

vegetais, condicionamento osmótico e pré-hidratação. Nesse sentido, o presente trabalho 

objetivou caracterizar a curva de absorção de água em sementes de couve-de-folha (Brassica 

oleracea var. acephala). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizados, utilizando 

dois tratamentos com duas repetições de 50 sementes para cada tratamento, sendo o primeiro 

tratamento correspondente a um lote de sementes remanescentes de famílias de meios-irmãos do 

banco de germoplasma da UFVJM e o segundo de sementes comerciais de couve-de-folha: 

couve manteiga da empresa Feltrin®. Estas foram colocadas para embeber em caixas tipo 

gerbox sob o substrato papel germitest, umedecido com água destilada e acondicionadas em 

câmara tipo B0D, a 25 ºC. Durante a avaliação as sementes foram retiradas do gerbox, 

cuidadosamente secadas com auxílio de papel toalha e pesadas em balança digital com precisão 

de 0,0001g após os intervalos de tempos predefinidos: 15min, 30min, 60min e 120min. Os 

dados obtidos foram utilizados para construção das curvas de absorção de água, na qual ambos 

os lotes tenderam ao padrão trifásico, sendo a fase I ocorrendo entre 14 e 15 horas quando 

houve maior incremento na massa úmida. A fase II estendeu-se por aproximadamente 18 horas, 

em que foram observados menores incrementos de ganho de massa úmida. E por fim, a fase III 

que se iniciou 32 horas após o inicio do teste. As sementes demonstraram um padrão trifásico de 

absorção de água em ambos os lotes, apresentando as três fases de absorção de água 

semelhantes, com inicio da fase II após 14 horas de embebição se estendendo até 32 horas, 

quando iniciou a fase III. 

 
Apoio:  
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SINT0018 - DIFERENCIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MILHO 

CULTIVADOS EM COUTO MAGALHÃES DE MINAS PARA 

ASPECTOS DO COLMO 
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Resumo: O cultivo de variedades de milho que apresentam características de colmo superiores 

tem como vantagem o menor risco de perdas de plantas pelo acamamento, maior produtividade 

para silagem e maior uniformidade na colheita. Objetivou-se avaliar genótipos de milho quanto 

as características do colmo cultivados. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental 

Rio Manso, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Couto 

de Magalhães de Minas-MG, de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. Os materiais genéticos 

estudados foram seis variedades de milho crioulo, oriundos das regiões de Viçosa (1 e 2), Couto 

Magalhães de Minas (3, 4 e 6) e São Gonçalo do Rio Preto (5), todas no estado de Minas 

Gerais, duas populações (Cimmyti (7) e Piranão (8)) da UENF (Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro) e duas cultivares comerciais (UFVM 200 (9) e AF 505 (10)). O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo a parcela 

composta de duas linhas de cinco metros espaçadas 0, 20 m entre plantas e 0,9 m entre linhas. 

Foram selecionadas oito plantas por parcela para realizar as seguintes características: número de 

internódios (NIC), diâmetro de colmo (DC), altura de colmo (AC) e altura na inserção da 

primeira espiga no colmo (AEC). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico Genes. Foi 

detectada diferença entre os genótipos de milho para a maioria das características, com exceção 

do NIC que obteve média de 15,6 internódios por colmo. A variedade 5 de milho crioulo, 

oriundo de São Gonçalo do Rio Preto apresentou menor diâmetro de colmo, sendo mais 

susceptível a perdas de plantas pelo tombamento e acamamento. Em contrapartida, a variedade 

5 apresentou plantas mais altas, em média 2,90 m e com maior inserção da primeira espiga, em 

média 1,91 m. A escolha de genótipos de maior altura de plantas é interessante por oferecer 

maior produção de silagens, porém plantas com maior inserção de espigas pode dificultar a 

colheita manual, técnica realizada principalmente na agricultura familiar, na qual o cultivo de 

milho crioulo é mais frequente. Os materiais comerciais apresentaram menores alturas de 

plantas e inserção da primeira espiga. Diante do exposto, dentre os genótipos avaliados, a 

variedade 5 apresenta características do colmo diferente dos demais. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0019 - Diferentes níveis de saturação por bases na produção de 

matéria seca por mudas de pitaia cultivadas em Neossolo 

Quartzarênico 
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Resumo: O aumento do consumo de pitaia no Brasil e os altos preços alcançados pelas frutas 

no mercado têm estimulado o cultivo. Entretanto, informações sobre o manejo dos pomares de 

pitaia e estudos relacionados à calagem são incipientes, mas, necessários já que a maioria dos 

solos brasileiros são ácidos. A aplicação adequada de calcário atua na correção da acidez do 

solo, fornecimento de cálcio e no aumento da disponibilidade da maioria dos nutrientes para as 

plantas. O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a calagem para elevar a saturação por 

bases em Neossolo Quartzarênico na produção de matéria seca por mudas de pitaia. Foi 

utilizado o esquema fatorial 2x4, distribuído no delineamento inteiramente casualizado, com 5 

repetições. Os fatores foram duas espécies de pitaia: Hylocereus undatus e H. polyrhizus e 

quatro níveis de saturações por bases: 7%, 40%, 60% e 80%. O nível de 7% correspondeu a 

saturação inicial do solo, não sendo feita a aplicação de calcário para instalação do experimento. 

Vasos de 5 L foram preenchidos com o Neossolo com as seguinte características 73% de areia, 

19% de argila e 7% de silte, pH = 5,25; Ca = 0,06 cmolcdm-3; Mg = 0,04cmolc dm-3; Al = 

0,20cmolc dm-3; matéria orgânica = 0,5 dag kg-1 e após a calagem e incubação do solo por 30 

dias, os vasos foram colocados em casa de vegetação, onde foi realizado o plantio das estacas e 

crescimento das mudas, durante nove meses. Para determinação da matéria seca, as mudas 

foram lavadas e separadas em brotações, cladódio principal e raízes, colocadas para secar em 

estufa. Foi observado aumento da produção de matéria seca nas mudas cultivadas no solo com a 

saturação por bases de 80%, com acréscimo de 113% no número de brotações, 60 % na matéria 

seca de raiz e 62% na matéria seca das brotações da espécie H. polyrhizus e na H undatus de 

396% no número de brotações, 62% na matéria seca de raiz e 216% na matéria das brotações. 

Os resultados podem está associado à melhoria das características do solo, com aumento da 

disponibilidade de nutrientes. No entanto, é necessário a continuidade das pesquisas para 

investigar o melhor nível de saturação por bases em pomares adultos, quando a demanda por 

nutrientes aumenta. As mudas de pitaia produziram maior quantidade de matéria seca com a 

realização da calagem para elevar a saturação por bases a 80%. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0020 - DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE MILHOS 

CRIOULOS CULTIVADOS NA REGIÃO DE COUTO 

MAGALHÃES DE MINAS - MG 
 

NATALIA OLIVEIRA SILVA,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES,EDELÇO APARECIDA 

SARAIVA,GABRIEL FARIA PARREIRAS DE ANDRADE,ANTÔNIO JÚLIO MEDINA DA 

SILVA,JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA,JOSÉ SEBASTIÃO CUNHA FERNANDES,MÁRCIA 

REGINA DA COSTA 

 
E-mail: nataliasilva.13@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O cultivo de variedades de milho crioulo é amplamente utilizado por pequenos 

produtores, e tem como principal vantagem a grande variabilidade genética e a alta rusticidade 

encontrada nessas variedades, o que possibilita o seu cultivo sob um sistema de médio a baixo 

nível tecnológico com a obtenção de produtividades rentáveis. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a divergência genética entre genótipos de milhos por meio de descritores morfológicos. 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Rio Manso, da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Couto de Magalhães de Minas-MG, de setembro de 2017 

a fevereiro de 2018. Os materiais genéticos estudados foram seis variedades de milho crioulo, 

oriundos das regiões de Viçosa (1 e 2), Couto Magalhães de Minas (3, 4 e 6) e São Gonçalo do 

Rio Preto (5), todas no Estado de Minas Gerais, dispostos em delineamento em blocos 

casualizados, com quatro repetições, a parcela experimental foi composta de duas linhas de 

cinco metros espaçadas 0, 20 m entre plantas e 0,9 m entre linhas. Foram avaliadas 13 

características, sendo foliares, do colmo e de florescimento. A análise da divergência genética 

foi realizada pela distância generalizada de Mahalanobis e os agrupamentos pelos métodos 

hierárquicos, sendo o método da ligação média entre grupos. O ponto de corte para 

determinação do número de grupos foi definido pela proposta de Mojena em 45% de distância 

genética e assim os genótipos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi composto 

pelos genótipos 1, 3, 6; segundo pelo 2, 4 e o terceiro grupo apenas 5. É possível perceber que 

os grupos foram formados de acordo com a origem genética do material avaliado, com exceção 

do grupo que foi composto por genótipos de Viçosa e Couto Magalhaes de Minas, que é 

explicado pelo fato dos genótipos de Viçosa serem cultivados a algumas gerações na região de 

Couto Magalhães. E no terceiro grupo, a variedade 5 ficou isolada, de origem genética de São 

Gonçalo de Rio Preto, apresentando características divergentes dos demais milhos crioulos. 

Dentre as características avaliadas as que mais se contribuíram para a divergência genética 

foram: altura média de espiga (30%), florescimento feminino (15%), masculino (14%) e 

diâmetro de colmo (12%). As variedades de milhos crioulos avaliados apresentam divergência 

genética, sendo discriminados pela origem genética e a característica morfológica que mais 

contribui para a divergência é a altura média de inserção da espiga 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0021 - EFEITO DE ADUBOS VERDES E COMPOSTO 

ORGÂNICO NA PRODUÇÃO DE ALFACE 
 

LIDIANE RODRIGUES DA SILVA,DANIELLE CRISTINA FONSECA SANTOS 

GRAZZIOTTI,VALTER CARVALHO DE ANDRADE JÚNIOR,PAULO HENRIQUE 

GRAZZIOTTI,ANA FLÁVIA LEÃO,JONATHA  NUNES AGUIAR,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA,BARBARA CAROLINE LOUREDO DE MACEDO 

 
E-mail: lirodrigues27@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A maioria das informações encontrada na literatura sobre a utilização de adubos 

verdes é oriunda de trabalhos com grandes culturas, mas pode ser uma prática promissora na 

produção de hortaliças, em especial no cultivo orgânico, devido restrições ao uso de produtos 

químicos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de adubação orgânica na produção de 

alface em sucessão às leguminosas lab-lab e crotalária com ou sem composto orgânico. O 

experimento foi conduzido no setor de Olericultura da UFVJM, em Diamantina - MG. O 

delineamento foi em blocos casualizados, com 5 repetições e os seguintes tratamentos: 1- 

composto; 2-  crotalária; 3- lab-lab; 4 - crotalária+composto; 5- lab-lab+composto; 6- adubação 

convencional; 7 - controle com remoção de plantas daninhas; e 8- controle sem remoção 

periódica das daninhas. Avaliou-se a biomassa fresca e seca da parte aérea e diâmetro de 

cabeça. Os dados foram avaliados pela análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey (p < 0,05). A produção de massa fresca (MF) de alface nas áreas sem adubação 

previamente cultivada com lab-lab, adubadas com composto e cultivadas com lab-lab ou e 

crotalária foi igual a da área que recebeu adubação convencional. A produção de MF de alface 

nas demais áreas foi menor do que na área com adubação convencional e não diferiram entre si. 

Escrever no mesmo estilo para diâmetro de cabeça da alface. Já no primeiro ano utilização de 

adubos verdes em substituição a adubação convencional, em geral, igualou-se a produção de 

MF e de diâmetro de cabeça. O cultivo prévio dos adubos verdes com ou sem adubação de 

composto, em especial o lab-lab é eficiente para produção de alface semelhante ao cultivo 

convencional. Em geral, o composto orgânico melhorou o efeito dos adubos verdes. 

 
Apoio: À UFVJM, CAPES E FAPEMIG. 
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SINT0022 - Efeitos tóxicos de Atrasine no parasitóide Palmistichus 

elaeisis(Hymenoptera:Eulophidae) em pupas de Lepidopteros pragas 

nas culturas do milho e cana-de-açucar 
 

DIOVANA KIMBERLY SILVA OLIVEIRA,DOUGLAS ADRIANO SANTOS,WILSON 

FAUSTINO JÚNIOR,KELLE DANIELE RODRIGUES PEREIRA ,RODRIGO AMARAL 

NUNES,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,FÁRLEM APARECIDO OLIVEIRA,MARCUS 

ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: diovana.dtna@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O herbicida atrazine é bastante utilizado no Brasil e em outros países. Em 2014 foi o 

segundo herbicida mais utilizado nos EUA. Este herbicida pode ser aplicado em pré e pós-

emergência, principalmente em plantas daninhas nas culturas de cana-de-açúcar, milho e sorgo. 

O controle químico ainda tem sido o método mais utilizado na agricultura para o controle de 

pragas, doenças e plantas daninhas. No intuito de controlar plantas daninhas, herbicidas como o 

atrazine podem ter efeitos tóxicos sobre inimigos naturais, como o parasitoide Palmistichus 

elaeisis. Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi avaliar efeitos tóxicos do atrazine em 

sua dose comercial no P. elaeisis em pupas de Lepidópteros nas culturas do milho e da cana-de- 

açúcar. Especificamente em pupas de Spodoptera frugiperda e Diatrea saccharalis. Quando em 

contato com o herbicida através do método de imersão número 007 do IRAC – Insecticide 

Resistance Action Committee – (IRAC, 2010) na concentração comercial 0,3 g L -1 não 

observou diferença significativa no parasitismo e emergência de P. elaeisis quando comparadas 

com as emergências das pupas das respectivas lagartas em contato com água destilada 

(controle). 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E UFVJM 
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SINT0023 - Época de produção de pitaias Hylocereus polyrhizus e 

Hylocereus undatus no Alto Vale do Jequitinhonha 
 

DIONATON JOSE DE SOUSA,JOÃO ESDRAS LIMA,FLÁVIO ANTÔNIO FERNANDES 

ALVES,MARIELENA RANGEL SOARES,JAIRANE ALVES DE SOUZA,MARIA DO CÉU 

MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: dionaton_ifmg@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Entre as espécies de pitaia, a Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose, que 

produz frutas de casca vermelha e polpa branca e Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & 

Rose, que produz frutas de cor vermelha e polpa vermelha, são as mais cultivadas no Brasil. 

Entretanto, em virtude das pequenas áreas de cultivo parte do volume comercializado no 

mercado nacional é importada. O período de produção é determinante para se alcançar melhores 

preços no momento da comercialização. Para a pitaia a época pode variar entre as espécies de 

pitaia, condições edafoclimáticas dos locais de cultivo e manejo do pomar. O trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar a época de produção das espécies H. polyrhizus e H undatus 

nas condições edafoclimáticas do Alto Vale do Jequitinhonha, MG. A avaliação foi realizada 

em um pomar localizado no município de Couto de Magalhães de Minas, MG, situado a 18° 04' 

15" de latitude Sul e 43° 28' 15" longitude Oeste, a 726 m de altitude. A região apresenta clima 

Aw, classificado como tropical de altitude, com temperatura média anual de 21,5 °C e 

precipitação de 1.246 mm. O manejo do pomar foi feito com a realização de calagem no preparo 

das covas para o plantio das mudas, aplicação de 100 g de P, 10 litros de esterco bovino, 100 g 

de N e 200 g de K por planta. Durante o ciclo de produção foram registradas as épocas em que 

as plantas emitiram flores e as que as frutas estavam aptas a serem colhidas. A avaliação foi 

realizada visualmente em 100 plantas, 50 de cada espécie. O período de florescimento das duas 

espécies de pitaia ocorreu entre os meses outubro e março, em dois ciclos avaliados. A emissão 

dos primeiros botões florais se inicia na primavera e cessa no outono, quando as temperaturas 

caem e o fotoperíodo diminui, pois de acordo com a literatura estes elementos climáticos estão 

envolvidos no florescimento destas espécies. A colheita das frutas ocorreu no período de 

dezembro a maio, com até duas colheitas mensais, possibilitando a oferta prolongada e de forma 

escalonada da fruta no mercado, tendo em vista que em Minas Gerais a época que recebe maior 

volume para comercialização é dezembro. A colheita escalonada é possível porque as espécies 

emitem vários surtos de florescimento e o tempo entre antese das flores e o amadurecimento das 

frutas e de aproximadamente 30 dias. A época de produção das espécies de pitaia no alto Vale 

do Jequitinhonha tem duração de seis meses, com início na primavera e término no outono. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0024 - Estabelecimento da adubação potássica na qualidade de 

frutas de pitaia 
 

MARIA ISABEL MARTINS VENTURA,NUBIA CASSIANA SANTOS,PABLO VINÍCIUS 

MACEDO MEIRA,JOSIMARA MENDES RABELO,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: mariaisabelcarbo@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: As frutas produzidas pelas espécies de pitaia apresentam elevado potencial para os 

mercados interno e externo. A aceitação das frutas nos mercados consumidores tem ocorrido 

devido às suas propriedades nutricionais, funcionais ao seu aspecto exótico. No entanto, elas 

apresentam baixa acidez, o que torna o sabor suave e pouco atrativo para o paladar de alguns 

consumidores. Além das características intrínsecas das espécies, as condições edafoclimáticas e 

manejo do pomar influenciam na qualidade final no momento da comercialização. Neste 

sentido, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar diferentes doses de potássio na 

qualidade de frutas de pitaia Hylocereus undatus e H. polyrhizus. O experimento com adubação 

potássica foi conduzido em condições de campo, em Couto Magalhães de Minas, MG. O clima 

do município e do tipo Aw, classificado como tropical de altitude, com temperatura média anual 

de 21,5 °C. O solo da área de cultivo é do tipo Latossolo Amarelo-distrófico. Na ocasião do 

plantio foi realizada a calagem de acordo com a análise química do solo e adubação com P, 

matéria orgânica, N e K. A adubação potássica foi feita seguindo o esquema fatorial 4 x 2, 

correspondendo á quatro doses de K2O 0; 50; 100 e 200 g por planta e duas as espécies de 

pitaia, distribuídas em blocos casualizados, com quatro blocos e três plantas por parcela. Para 

fazer a caracterização das frutas, amostras foram retiradas no momento da colheita, durante todo 

o período de produção, de dezembro a maio. As frutas foram colhidas maduras e avaliadas 

quanto aos diâmetros longitudinal e transversal, massa, teor de sólidos solúveis (SS), acidez 

titulável (AT) e relação (SS/AT). Em relação ao tamanho, as plantas adubadas com as doses de 

132,48 g e 137,49 g de K2O produziram frutas de maiores diâmetros longitudinal e transversal, 

com acréscimos de 24,8 % e 30,8 %, respectivamente. Para a massa verificou-se incremento de 

48% na massa das frutas colhidas em plantas adubadas com a dose de 200 g de K2O. Em 

relação às características químicas, observou-se que as frutas da espécie H. polyrhizus 

apresentaram maiores teores de sólidos solúveis, menor acidez titulável, o que conferiu a elas 

melhor relação (SS/AT). A adubação potássica realizada contribui para a produção de frutas 

com maior tamanho na espécie H. undatus. A H. polyrhizus com adubação potássica produz 

furtas com melhores características químicas. A H. undatus apresenta maior demanda por K 

para produzir frutas de maior tamanho. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0025 - ETOGRAMA:Comportamento de fêmeas de Palmistichus 

elaeisis Delvare & LaSalle 1993(Hymenoptera: Eulophidae) 
 

ELIZANGELA SOUZA PEREIRA COSTA,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,FERNANDA FREITAS 

SOUSA,SEBASTIÃO LOURENÇO DE ASSIS JÚNIOR,CLERISTON SOUZA SILVA,MARCUS 

ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: elizz.souza@yahoo.com.br 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Parasitoides são importantes inimigos naturais, o Palmistichus elaeisis Delvare & 

LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae) é um endoparasitoide de hábito gregário que se 

desenvolve em pupas de lepidópteros pragas. Devido a sua importância estudos sobre seu 

comportamento são necessários para um melhor conhecimento da espécie. O objetivo do 

trabalho foi elaborar um etograma para Palmistichus elaeisis. O experimento foi composto por 

dois tratamentos (T1= uma fêmea de P. elaeisis + uma pupa de Tenebrio molitor com 24 horas 

de idade e T2= uma fêmea e um macho de P. elaeisis + uma pupa de T. molitor com 24 horas de 

idade) com dez repetições. Foram adotados termos para definir o comportamento do parasitoide, 

como: 1 (Caminhar sobre a pupa); 2 (Parasitar); 3 (Alimentar); 4 (Movimento de pernas e/ou 

antenas e/ou asas); 5 (Parado); 6 (Parado sobre a pupa); 7 (Caminhar); 8(Esfregar pernas 

dianteiras nas antenas); 9 (Bater antena na pupa) e 10 (Acasalar). Para a avaliação determinou-

se um tempo de 10 minutos para cada repetição e com o auxílio de uma lupa e um cronômetro 

foram realizadas as avaliações. O padrão de comportamento 7 (caminhar), apresentou o maior 

número de eventos em todos os tratamentos com uma frequência de 9 a 10. A partir dessa 

observação é possível inferir que P. elaeisis apresenta uma tendência em explorar o ambiente 

em que se encontra primeiro. Em seguida o comportamento foi o 4 (movimento de pernas e/ou 

pernas e/ou asas), 3 (alimentando) e 5 (parado). A elaboração do etograma e avaliação do 

comportamento de P. elaeisis tem por objetivo gerar informações de maneira a contribuir para 

um melhor conhecimento da espécie. Este parasitoide apresenta grande potencial para ser 

utilizado no controle biológico em programas de manejo de pragas. 

 
Apoio:  
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SINT0026 - Exportação de nutrientes por frutas de pitaia 
 

FLÁVIO ANTÔNIO FERNANDES ALVES,JOSIMARA MENDES RABELO,JOÃO ESDRAS 

LIMA,LETICIA ALVES CARVALHO REIS,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: fernandes13flavio@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O cultivo da pitaia no Brasil é recente e as informações sobre o manejo da adubação 

incipientes. Dessa forma, conhecer os nutrientes mais exportados para a produção das frutas é 

importante para o estabelecimento do manejo do pomar. O trabalho foi realizado em um pomar 

localizado a 18º 04 '15 " latitude S e 43º 28' 15" longitude W, situado à 726 metros de altitude, 

com o objetivo de avaliar a exportação de nutrientes por tonelada de frutas produzidas pelas 

espécies Hylocereus undatus e H. polyrhizus. O clima do local de cultivo é classificado como 

tropical de altitude, do tipo AW, com temperatura média anual de 21,5 °C. O solo da área de 

cultivo é do tipo Latossolo Amarelo-distrófico. O preparo do solo para a implantação do pomar 

foi feito com a realização de calagem, para elevar a saturação por bases a 60%. A adubação de 

fundação foi feita com a incorporação de 100 g P e 10 litros de esterco bovino e durante a fase 

produtiva as planas receberam 100 g de N e 200 g de K. A exportação de nutrientes por tonelada 

de fruta foi calculada a partir da determinação dos teores de N, pelo método Kjeldahl, P e B por 

colorimetria, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Fe e Zn, por espectrofotometria de absorção atômica, na 

matéria seca de amostras de frutas colhidas maduras. As amostras foram separadas com 16 

repetições por espécie. Verificou-se que a maior exportação de N, Mn e B na espécie H. undatus 

e de P, Ca, Mg e Cu na H. Polyrhizus. A diferença destes nutrientes entre as espécies pode ser 

relacionada com o acúmulo de matéria seca e a capacidade de absorção de nutrientes distintas, 

sugerindo que a exigência destes nutrientes difere entre as espécies. Quanto à ordem de 

exportação, o K foi o nutriente mais exportado pelas duas espécies de pitaia, sendo 2.415 kg por 

tonelada de frutas produzidas pela espécie H. polyrhizus e 2.393 kg por tonelada de frutas 

produzidas pela H. undatus, seguido pelo N, semelhante ao que tem sido relatado para outras 

espécies frutíferas. Os resultados observados apontam a necessidade de pesquisas para a 

recomendação de adubação, considerando a exportação de nutrientes e a expectativa de 

produção da espécie. A ordem de exportação de nutrientes por tonelada de frutas produzida 

pelas espécies H. undatus e H polyrhizus K>N>P>Ca>Mg> Mn>Fe>Cu Zn>B. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0027 - FIRST RECORD OF EMPOASCA KRAEMERI ROSS & 

MOORE, 1957 (HEMIPTERA: CICADELIDAE) ATTACKING 

SWEET POTATO 
 

MICHAEL WILLIAN ROCHA DE SOUZA,NATALIA OLIVEIRA SILVA,MARINALVA 

MARTINS DOS SANTOS,MARCUS ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: michaelsl2011@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: The sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) is cultivated throughout the national 

territory of Brazil. The sweet potato has a high rusticity and wide spectrum of potential use, 

making it a species of economic interest, mainly for developing countries. Among the most 

damaging pests are Euscepes postfasciatus Fairmaire, 1849 (Coleoptera: Curculionidae); 

Diabrotica speciosa Germar, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae); Megastes pusialis Snellen, 

1875 (Lepidoptera: Pyralidae) and the mites Tetranychus ludeni Zacher, 1913 and T. urticae 

Koch, 1836 (Acari: Tetranychidae). The objective was to report, for the first time, the attack and 

impact of the Empoasca kraemeri Ross & Moore, 1957 (Hemiptera: Cicadelidae) on 

experimental sweet potato crops in the municipality of Diamantina, Minas Gerais, Brazil. Adult 

and immature of E. kraemeri were observed in the olericulture sector at Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. The insects were detected between september 

and december 2017, in a bank of germplasm of sweet potato, grown in soil beds within a 

greenhouse. Physical injuries were caused by E. kraemeri penetrating the stylet into the phloem 

of the plant, creating chlorotic spots on the leaves with posterior necrosis. In the third instar, the 

nymph can be easily seen and identified by its rapid and lateral movement. Adults of E. 

kraemeri are green and measure about 4 mm in length. The mean longevity of these individuals 

are 60 days. The egg incubation period is about 10 days and the immature period lasts between 

8 and 10 days. Higher infestations may lead to changes in plant growth, which demonstrate 

downward facing leave edges with reduced size. The species of E. kraemeri has been observed 

attacking other crops with economic importance, ultimately causing damage, such as Phaseolus 

vulgaris, Ricinus communis, Jatropha curcas and Manihot esculenta. The geographic record of 

the presence of phytophagous species and the identification of their hosts are important for the 

design of local strategies for Integrated Pest Management -IPM. The present study shows that E. 

kraemeri occurs in the municipality of Diamantina attacking sweet potato plants, and it is 

necessary to monitor the species when planting nurseries and developing areas. This insect has 

the potential to cause severe damage, production losses and possible impacts on the foliar 

photosynthetic rate. Thus, it is important to include E. kraemeri in IPM for the sweet potato. 

 
Apoio: FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MG 
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SINT0028 - FLORESCIMENTO E CARACTERÍSTICAS DO 

PENDÃO EM DIFERENTES GENÓTIPOS DE MILHO 

CULTIVADOS EM COUTO MAGALHÃES DE MINAS -MG 
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PACHECO,VINÍCIUS HENRIQUE MOREIRA,LEANDRO DA CONCEIÇÃO 

MOREIRA,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES,JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA,PAULO 

EDUARDO RABELO,MÁRCIA REGINA DA COSTA 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Objetivou-se caracterizar genótipos de milho quanto ao florescimento e características 

do pendão. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Rio Manso, da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Couto de Magalhães de Minas-MG, de 

setembro de 2017 a fevereiro de 2018. Os materiais genéticos estudados foram seis variedades 

de milho crioulo, oriundos das regiões de Viçosa (1 e 2), Couto Magalhães de Minas (3, 4 e 6) e 

São Gonçalo de Rio Preto (5), duas populações (Cimmyti (7) e Piranão (8)) da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e duas cultivares comerciais (UFVM 200 (9) e AF 

505 (10)). O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo a 

parcela composta de duas linhas de cinco metros espaçadas 0, 20 m entre plantas e 0,9 m entre 

linhas. As características avaliadas: comprimento (CP) e número de ramificações (NRP) do 

pendão; e, número de dias em que 50% de plantas apresentavam florescimento feminino (FF) e 

masculino (FM). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o auxílio do programa estatístico Genes. Foi 

detectada diferença entre os genótipos de milho para a maioria das características, com exceção 

do CP que obteve média de 0,45 m. Para a característica NRP os genótipos com maiores valores 

foram o 5 (28) e 2 (23) que não diferiram entre si e o menor valor foi para o genótipo Piranão 

(17). Já para FM houve o inverso nesses mesmos genótipos, o Piranão (71 dias) enquanto que os 

genótipos 5 e 2 aos 69 e 61 dias, respectivamente, o que pode inferir que o florescimento 

precoce está relacionado com pendões ramificados. Para o FF observa-se a diferença entre os 

genótipos de milho variando de 63 dias (genótipo 2) a 74 dias (genótipo 1) após o plantio. Este 

resultado, em média, confirma o mecanismo que favorece a alogamia em milho – a protandria, 

(o amadurecimento dos órgãos sexuais masculinos acontecem antes dos órgãos femininos). O 

genótipos 6, e os materiais comerciais, UFVM 200 e AF 505, tiveram em médias os mesmos 

dias de florescimento masculino e feminino. Conclui-se que as a maioria das variedades crioulas 

apresentam protandria e os materiais comerciais apresentam sincronia no florescimento e que há 

relação entre florescimento masculino precoce e número de ramificações do pendão. 

 

 
Apoio: UF|VJM 
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SINT0029 - Horticultura em Serra da Bicha 
 

YEDA CAROLINE MARQUES ,ANGELINA FÁTIMA SILVA,MAYLZA DE FÁTIMA DO 

NASCIMENTO,ERINALDO NASCIMENTO RODRIGUES,RAUL AUGUSTO RIBEIRO 

OTONI,MIRTES RIBEIRO 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Objetivo- O projeto buscou implantar a horticultura como atividade de 

desenvolvimento sócio-econômico da comunidade de Serra da Bicha. Garantindo a segurança 

alimentar, a socialização e a geração de renda. Metodologia- Foram trabalhados temas a respeito 

das formas de produção até o momento de colheita, onde aproximadamente 12 famílias foram 

beneficiadas com a implantação de uma horta individual para incentivar o consumo de 

hortaliças, a fim de atender a demanda nutricional que afeta a comunidade em geral. Além de 

desenvolver com a comunidade a importância do trabalho em grupo a fim de promover a 

comunicação e o envolvimento interpessoal dos moradores. As atividades foram orientadas pelo 

Pet Conexão dos Saberes/UFVJM e parceiros. A capacitação foi realizada por intermédio de 

alunos das ciências agrárias participantes do projeto. Resultados- O projeto de Horticultura está 

em fase final na comunidade de Serra da Bicha, através de visitas mensais a equipe do Pet 

Conexão dos Saberes capacitou os moradores da comunidade participantes do projeto para que 

pudessem produzir o suficiente para a sua subsistência, buscando se expressar através de uma 

linguagem simples que eles pudessem entender e colocar em prática. As hortas foram 

construídas, já foram realizados plantios e colheitas, proporcionando socialização entre as 

famílias, uma vez que as mesmas realizavam trocas de conhecimentos e hortaliças, variedades 

nutricionais e garantia de alimentação saudável. Caso necessário o PET Conexão dos Saberes 

ainda fornecerá assistência, uma vez que o mesmo visa a melhoria de vida da comunidade. 

Considerações Finais- O Pet Conexão dos Saberes/UFVJM conta com membros de diversas 

áreas do conhecimento dos cursos de graduação da UFVJM. Esta interdisciplinaridade é o 

diferencial e o potencial do grupo, uma vez que cada aluno contribui de acordo com a sua área 

de atuação, o que fez e faz com que as atividades e ações realizadas sejam analisadas e 

trabalhadas como um todo, o que proporcionou a finalização do projeto Horticultura com a 

melhoria significativa na qualidade da alimentação dos moradores de Serra da Bicha e enorme 

aprendizagem aos membros do grupo PET Conexão dos Saberes. 

 
Apoio: PET CONEXÃO DOS SABERES, ASSOCIAÇÃO SEMPRE VIVA 
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SINT0030 - Índice de Clorofila em diferentes tipos de milho cultivados 

nas condições edafoclimáticas de Couto de Magalhães de Minas 
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GONÇALVES GUIMARÃES,MÁRCIA REGINA DA COSTA,PAULO EDUARDO 
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SANTOS,FAUSTO HENRIQUE VIEIRA ARAÚJO 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o estado nutricional de diferentes tipos de milho 

submetidos a mesma adubação nas condições edafoclimáticas de Couto de Magalhães de Minas, 

por meio do Índice de Clorofila. A pesquisa foi conduzida na Fazenda Exp. Rio Manso - 

UFVJM, em altitude de 721 m e clima tropical tipo Aw. A precipitação média anual é de 1246 

mm. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. Os materiais 

genéticos utilizados foram cinco variedades de milho crioulo (Roxo, Amarelo, Vermelho-

Amendoim, Amarelo-Bateias eAvermelhado-Vicente), duas populações (Piranão UENF e 

Cimmyti) e duas cultivares comerciais (UFVJM 200 e AF 505). O preparo do solo foi feito no 

sistema convencional no mês de setembro de 2017. Foi utilizado o delineamento experimental 

de blocos casualizados com 4 repetições. sendo a parcela composta de duas linhas de cinco 

metros espaçadas 0, 20 m entre plantas e 0,9 m entre linhas. A adubação foi realizada em duas 

etapas de modo a fornecer as doses de 127 kg ha-1 de N; 93 kg ha-1 de P2O5 e 150 kg ha-1 de 

K2O. A adubação de plantio foi realizada com NPK 08-28-16, para fornecer todo o fósforo na 

base. A cobertura foi realizada com Sulfato de Amônio (20 % N) e Cloreto de Potássio (58 % 

K2O). Houve irrigação para complementação às chuvas até o estádio V2. A análise do Índice de 

Clorofila a, b foi realizada aos 56 dias após o plantio e mensurado por meio do clorofilômetro 

Falker Clorofilog, modelo CFL 1030, sendo expressos em ICF (Índice de Clorofila Falker). Para 

cada planta avaliada, foi padronizada a realização da leitura na parte adaxial e no lado direito da 

região central da última folha completamente expandida. Em cada parcela foram analisadas as 

cinco plantas centrais de cada linha. A significância estatística dos dados foi analisada por meio 

da ANOVA e comparação de médias pelo Teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade. Os 

resultados mostraram menor ICF a do milho crioulo Amarelo (37,7) comparado ao milho 

Amarelo-Bateias e Cimmyti (ambos com 39,9). Não houve diferença significativa em relação ao 

índice de clorofila b de todos os materiais genéticos e quando se avaliou a clorofila total, o ICF 

médio dos diferentes tipos de milho foi de 56,47, sendo que apenas o milho crioulo Amarelo se 

difere significativamente do milho doce AF-505. Conclui-se que todos os milhos cultivados 

apresentaram adequado suprimento nutricional com a adubação realizada. 

 
Apoio: À PROEXC PELA CONCESSÃO DA BOLSA 
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SINT0031 - INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE Trichoderma 

harzianum EM ASSOCIAÇÃO À ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO 

CONTROLE DE Rhizoctonia solani EM CULTIVO DE CENOURA 

(Daucus carota L) 
 

VINÍCIUS FAÚLA AGUIAR ,ALBA NISE MERÍCIA ROCHA SANTOS,VICTOR DIAS 

PIROVANI,ENILSON DE BARROS SILVA,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,CLERISTON SOUZA 

SILVA,DEILSON DE ALMEIDA ALVES 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A cenoura é uma cultura muito importante entre as olerícolas, ocupando 

aproximadamente 3% da área cultivada por estas espécies no Brasil. Como alternativa para 

melhorar a produção, os microorganismos benéficos, capazes de promover crescimento de 

plantas, vem ganhando destaque em vários países. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

produtividade de Daucus carota L. submetidas a diferentes concentrações de Trichodermil® 

1306 e associação à adubação orgânica, no biocontrole de Rhizoctonia solani. O experimento 

foi conduzido em casa de vegetação no Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista (outubro de 2016 a fevereiro de 2017). Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado com 06 tratamentos e 05 repetições (T1 = ausência do produto e do patógeno; T2 = 

ausência do produto e 360 mg. Kg-1 do patógeno; T3 = 0,05 ml.m-2 do produto e 360 mg.kg-1 

do patógeno; T4= 0,1 ml.m-2 do produto e 360 mg.kg-1 do patógeno; T5 = 0,2 ml.m-2 do 

produto e 360 mg.kg-1 do patógeno; T6 = 0,1 ml.m-2 do produto e ausência do patógeno). 

Rhizoctonia solani foi cultivada em meio batata-dextrose-ágar (BDA). Realizada a infestação do 

substrato com inóculo (72 mg·kg-1 de substrato), o produto comercial, Trichodermil® 1306, foi 

diluído em água com base a dose indicada pelo fabricante, 0,1 ml.m-². O substrato acrescido de 

40 t.ha-1 de esterco bovino foi incubado por 15 dias com umidade na capacidade de campo. 

Foram utilizadas oito sementes por saco plástico (cv Brasília Irecê), realizando o desbaste 30 

dias após o plantio, mantendo duas plantas. A unidade experimental foi constituída pelo saco 

plástico (6 dm-3) com uma planta passível de avaliação. Parâmetros avaliados: altura por planta, 

matéria fresca e seca de parte aérea e matéria seca de raiz. Foi utilizando o programa SISVAR, 

através de teste de média, anova e regressão.  A presença de T. harzianum não influenciou o 

crescimento das plantas cujo substrato havia sido tratado com esporos do fungo. Romão (2010), 

estudando o efeito de Trichoderma spp. com plantas de cana de açúcar, não obteve resultado 

satisfatório no crescimento das gramíneas, corroborando com o presente trabalho. Os 

tratamentos que apresentaram a dose remendada pelo fabricante (T4 e T6) diferiram 

positivamente dos demais, sendo o T4 (recebeu R. solani) inferior ao T6. Assim, a utilização de 

T. harzianum não resultou em incremento na produtividade da cultura, exceto na dose de 0,1ml. 

m-² de Trichodermil® 1306. 

 
Apoio:  
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SINT0032 - Influência de herbicidas na emergência do Sitophilus 

zeamais em genótipos de milho transgênico 
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Resumo: A tecnologia de Organismos Geneticamente Modificados vem sendo amplamente 

difundida no Brasil, principalmente relacionado a resistência à herbicidas e insetos. O presente 

trabalho objetivou avaliar o efeito de herbicidas na emergência do Sitophilus zeamais nos 

genótipos de milho Herculex, PowerCore e no Isohíbrido. O experimento foi conduzido na 

fazenda experimental da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Unaí, 

MG, no delineamento em blocos casualizados, utilizando-se o arranjo fatorial 3x5, sendo o fator 

A representado pelos genótipos (Herculex, PowerCore e Isohíbrido), o fator B representado por 

três herbicidas (Atrazine, Nicosulfuron e Glufosinato de Amônio) e pela testemunha. Cada lote 

de 300 gramas, representou uma parcela. No Laboratório de Controle Biológico procedeu-se a 

contagem quinzenal da emergência da praga. Os resultados foram apresentados por gráficos 

com linha de tendência e desvio padrão. No controle, observou-se dois picos de emergência aos 

55 e 85 dias de avaliação para a Isohíbrido. com relação ao genótipo Herculex, constatou-se 

maior emergência aos 70 dias, já no genótipo PowerCore, verificou-se baixa emergência durante 

todo o período de avaliação. No tratamento com Atrazine, detectou-se que não ocorreu 

emergência do inseto para o Isohíbrido, entretanto, para o genótipo Herculex, houve um 

aumento na emergência aos 55 e 100 dias de avaliação e para o PowerCore observou-se 

incremento da emergência até os 70 dias. Nas parcelas onde se aplicou Atrazine+Nicosulfuron 

constatou-se aumento na emergência aos 70 dias no genótipo Herculex, enquanto nos outros 

dois tratamentos não verificou-se emergência da praga. No tratamento com Glufosinato de 

Amônio, detectou-se incremento nos genótipos Herculex e PowerCore aos 70 dias, no entanto, 

as parcelas tratadas com Herculex mostraram maior emergência. No tratamento com 

Nicosulfuron, observou-se acréscimo nos valores de emergência até os 85 dias de avaliação no 

genótipo PowerCore. No genótipo Herculex e no Isohíbrido observou-se um comportamento 

semelhante com pico de emergência aos 70 dias. Os genótipos de milho transgênicos 

apresentaram comportamento diferenciado quanto a infestação pela praga, dependendo do 

herbicida utilizado. Os picos de infestação do inseto foram superiores nos genótipos Herculex e 

PowerCore com o uso do herbicida Glufosinato de Amônio. Já com o uso de Nicosulfuron, 

apenas o genótipo PowerCore apresentou maior infestação. 

 
Apoio: DOW, CNPQ, FAPEMIG, CAPES 
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SINT0033 - Inoculação de fungos micorrízicos arbusculares em mudas 

de café em competição com Bidens pilosa (Asteraceae) 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da inoculação de fungos micorrízicos arbusculares 

(FMA) em plantas jovens de café em competição com Bidens pilosa (Asteraceae). O 

delineamento foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 3 (presença e ausência da 

interferência de B. pilosa em plantas inoculadas com Claroideoglomus etunicatum ou 

Dentiscutata heterogama e não inoculadas). Realizou-se a inoculação de plântulas de café 

(Catuaí Vermelho IAC 99 - estádio palito de fósforo) com esporos dos fungos onde as mesmas 

se desenvolveram por 120 dias. Após este período as mudas foram transplantadas para vasos de 

20 L e submetidas a interferência de B. pilosa colocando-as a 10 cm de distância da planta de 

café em posições opostas, onde permaneceram por mais 120 dias, após este período avaliou-se o 

número de ramos plagiotrópicos, teor de nutrientes foliares das mudas de café e a massa seca 

em B. pilosa. A competição com B. pilosa reduziu o número de ramos plagiotrópicos e os teores 

de P e Fe das plantas de café, porém esse efeito foi menos severo nas plantas previamente 

inoculadas. A massa seca de B. pilosa foi reduzida em 55% e a massa seca de raiz em 26% 

quando cultivadas sob a interferência de plantas de café inoculadas. A inoculação com C. 

etunicatum promoveu aumento no número de ramos plagiotrópicos em 43% quando cultivadas 

sem competição e 16% em quando em competição. Enquanto que os P, K, Ca, Cu, Fe e Zn 

foram maiores em plantas inoculadas independente da espécie do fungo micorrízico, quando 

comparadas as não inoculadas, sendo apenas o Zn influenciado pela espécie de fungo. Os 

ganhos em nutrientes foram 67%, 50%, 39%, 52%, 19% e 38% respectivamente, com a 

inoculação dos FMA, devido ao melhor crescimento das plantas de café inoculadas que 

competem por recursos, suprimindo o desenvolvimento da espécie daninha. Permitindo concluir 

que os fungos C. etunicatum e D. heterograma aumentam a capacidade competitiva de mudas de 

café diante da influência de B.pilosa. A inoculação de mudas de café com FMA demonstra ser 

uma ferramenta no controle integrado de ervas daninhas e uma forma de fortalecer a 

sustentabilidade do sistema agrícola. A inoculação  de  C. etunicatum e D. heterogama, em 

mudas de café arábica, aumenta a capacidade competitiva da cultura frente à interferência de B. 

pilosa. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos da inoculação de fungos micorrízicos arbusculares 

(FMA) em plantas de café (Coffea arabica L.) frente a interferência de Urochloa brizantha 

(braquiária). O delineamento foi em blocos casualizados, dispostos em esquema fatorial 4 x 2 

correspondentes a mudas de cafeeiro inoculadas com Rhizophagus clarus, Claroideoglomus 

etunicatum e Dentiscutata heterogama e não inoculada e mudas de café sem e com interferência 

de U. brizantha. Para produção das mudas, as sementes foram germinadas em areia lavada, e, 

quando atingiram o estádio “palito de fósforo”, estas foram transplantadas para sacos de 

polietileno e inoculadas com os esporos dos FMA no estádio de seis pares de folhas. Logo após, 

foram transplantadas para vasos de 20L, colocando-se uma planta por vaso. Após o 

estabelecimento, as plantas de café foram submetidas a interferência de duas plantas de U. 

brizantha colocadas a 10 cm da plântula de café em posições opostas, onde permaneceram por 

mais 90 dias, quando foram analisadas as características de crescimento altura, área foliar e 

massa seca de raiz.  Como resultado foi observado interação entre os fatores altura da planta, 

área foliar e massa seca de raiz. A interferência de U. brizantha causou redução em todas as 

variáveis de crescimento do café tanto em plantas inoculadas quanto em não inoculadas, porém, 

em menores proporções quando as plantas receberam o inóculo. A inoculação com FMA não 

afetou a altura das mudas de café quando cultivadas sem a interferência de U. brizantha, no 

entanto, quando as mudas cresceram sob a interferência da planta daninha, a inoculação 

apresentou valores mais elevados em relação à altura das plantas. A inoculação com R. clarus e 

C. etunicatum também atenuou o efeito prejudicial da interferência com a planta daninha em 

relação a área foliar, uma vez que a redução desse parâmetro foi de 13,62% em plantas não 

inoculadas, enquanto que em plantas inoculadas com FMA esse valor foi de 12,66%. Em 

relação ao parâmetro massa seca de raiz não houve diferença entre as espécies de FMA, 

proporcionando aumento médio de 17,36% na massa seca da raiz, quando não houve 

interferência de U. brizantha e de 24,55%, na presença da planta daninha. Portanto, plantas de 

café inoculadas com FMA aumenta o poder competitivo das mudas de café. 

 
Apoio: NECAF UFVJM 
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SINT0035 - INOCULAÇÃO MICORRIZA ARBUSCULAR E 

ADUBAÇÃO FOSFATADA NO INCREMENTO DA ALTURA EM 

CAFEEIRO 
 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES,PRISCILA KELLY BARROSO FARNEZI,SAMUEL DIAS 

MOREIRA,DIEGO MOREIRA PEREIRA,KELEN ELIDIANE DE OLIVEIRA,GABRIEL DOS 

SANTOS CARDOSO,ANDRÉ CABRAL FRANÇA,ISABEL MOREIRA DA SILVA 

 
E-mail: pedromv13@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Objetivou-se com esse trabalho avaliar o incremento da altura em cafeeiro inoculado 

com fungos micorrízico arbusculares e adubado com doses de fósforo. O delineamento foi em 

quatro blocos disposto em fatorial 4 x 4, correspondente a inoculação de mudas de Catuaí 

Vermelho IAC 99 com Rhizophagus clarus, Claroideoglomus etunicatum e Dentiscutata 

heterogama e não inoculadas (controle) e as doses de fósforo de 0; 0,74; 1,48 e 2,96 g kg-1 de 

P2O5. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com uma planta por vaso (20 dm³) 

constituindo cada unidade experimental. As mudas receberam o inóculo na fase de “palito de 

fósforo” e ao atingirem quatro pares de folhas foram transplantadas em vasos com adição dos 

tratamentos de P2O5. A altura das plantas foi mensurada no dia do plantio e aos 150 dias após o 

plantio. Amostras de 1g do sistema radicular de cada unidade experimental foram retiradas, 

clarificadas, acidificadas e coradas com azul de tripano para verificação da porcentagem de 

comprimento de raízes colonizadas pelo método de interseção em placa quadriculada. Houve 

colonização nas plantas não inoculadas que pode ser explicado pelo fato de que o solo não 

sofreu tratamento antimicrobiano. A colonização micorrízica diminuiu linearmente com o 

aumento da disponibilidade de P2O5 no solo, tanto para as plantas inoculadas como as não. A 

maior porcentagem de colonização foi em solo sem adição de fosfatado. Houve redução de 37% 

para C. etunicatum, 40% para R. clarus, 52% para D. heterogama e 60% para o controle na 

porcentagem de colonização do tratamento sem adição de fosfato em relação a maior dose 

aplicada de P2O5. O C. etunicatum, em relação aos demais, apresentou menor intensidade na 

redução linear, podendo ser resultado da maior tolerância dessa espécie a doses elevadas de 

P2O5. Para incremento na altura das plantas, todos os tratamentos fúngicos apresentam 

comportamento quadrático. O maior incremento na altura das plantas inoculadas com C. 

etunicatum, R. clarus e não inoculada foi observado na dose 1,27, 1,40 e 1,71 g kg-1 de P2O5 

respectivamente. O incremento na altura das plantas foi 39% maior para aquelas inoculadas com 

C. etunicatum, 35% para R. clarus e 25% para D. heterogama em relação às plantas não 

inoculadas e sem adição de P. Este resultado mostra a eficiência dos fungos introduzidos e a 

dependência micorrízica do cafeeiro em solos com baixa fertilidade. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES , FAPEMIG 
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SINT0036 - Manejo do pH em composto orgânico alcalino 
 

ANA FLÁVIA LEÃO,DANIELLE CRISTINA FONSECA SANTOS GRAZZIOTTI,PAULO 

HENRIQUE GRAZZIOTTI,VALTER CARVALHO DE ANDRADE JÚNIOR,UIDEMAR 

MORAIS BARRAL,MÁRCIA REGINA DA COSTA 

 
E-mail: anaflrp@yahoo.com.br 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Durante o processo de compostagem ocorre a liberação de substâncias que elevam o 

pH, tornando o composto inadequado para o uso direto como substrato para plantas ou 

limitando a quantidade a ser utilizada como fertilizantes, principalmente em solos arenosos. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar produtos e doses para a redução do pH do 

composto.  O experimento foi conduzido no Laboratório de Microbiologia do Solo, em 

delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições, em fatorial 3x5, sendo avaliados os 

produtos: enxofre elementar, sulfato de amônio e sulfato de cálcio; e as doses: 0; 8; 16; 32 e 64 

g dm-3 de composto em sua base seca. O composto produzido pelo Setor de Compostagem da 

UFVJM com pH inicial 6,44, foi peneirado em peneira de 5 mm de abertura de malha, 

misturado com os produtos nas diferentes doses e acondicionado em sacos pretos com furos e 

mantidos abertos para aeração. Durante 77 dias foram avaliados semanalmente o pH, realizado 

o revolvimento e correção da umidade para 50%. A adição de 8 e 16 g dm-3, de sulfato de 

cálcio, não alterou o pH do composto, enquanto que a adição de 32 g dm-3 de sulfato de cálcio 

aumentou o pH de 6,44 para 6,54 e a adição de 64 g dm-3 de sulfato de cálcio, aumentou de 

6,44 para 6,77, demonstrando não ser adequado para o manejo do pH do composto. A aplicação 

de 16 g dm-3 de enxofre elementar reduziu o pH do composto para 5,78 após 77 dias. Com 

apenas 28 dias de incubação, 8 g dm-3 de sulfato de amônio reduziu o pH para 5,58, e reduziu 

para 5,72 após 77 dias de incubação. Todas as demais doses de sulfato de amônio reduziram o 

pH do composto ao final do período de incubação. Concluiu-se que o melhor produto a ser 

utilizado para o manejo do pH de composto orgânico é o sulfato de amônio na dose de 8 g dm-3 

aos 28 dias de incubação, por necessitar de menor período de incubação para ser aplicado como 

fertilizante. 

 
Apoio: UFVJM, CNPQ, FAPEMIG. 
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SINT0037 - PARÂMETROS GENÉTICOS EM GENÓTIPOS DE 

MILHO QUANTO AOS CARACTERES MORFOLÓGICOS 

CULTIVADOS EM COUTO MAGALHÃES DE MINAS -MG 
 
RICARDO FERREIRA CAMPOS PACHECO,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES,NATALIA 

OLIVEIRA SILVA,MESSIAS GONZAGA PEREIRA,JOSÉ ARANTES FERREIRA JÚNIOR,JOSÉ 

SEBASTIÃO CUNHA FERNANDES,MÁRCIA REGINA DA COSTA,DAVI MARTINS 

OLIVEIRA 

 
E-mail: ricardocampois@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A mensuração dos parâmetros genéticos é importante para que o melhorista conheça 

seu material, quanto à variabilidade, influência ambiental e qualidade dos dados, para que possa 

tomar decisões quanto à seleção dos genótipos superiores. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar os parâmetros genéticos de diferentes genótipos de milho cultivados na região de Couto 

de Magalhães de Minas-MG. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Rio Manso, 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Couto de Magalhães de 

Minas-MG, de setembro de 2017 à fevereiro de 2018. Os materiais genéticos estudados foram: 

seis variedades de milho crioulo oriundos das regiões de Viçosa (1 e 2), Couto Magalhães de 

Minas (3, 4 e 6) e São Gonçalo do Rio Preto (5), todas no estado de Minas Gerais, duas 

populações (Cimmyti (7) e Piranão (8)) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro e duas cultivares comerciais (UFVM 200 (9) e AF 505 (10)). O delineamento utilizado 

foi em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo a parcela composta de duas linhas de 

cinco metros espaçadas 0, 20 m entre plantas e 0,9 m entre linhas. Foram selecionadas oito 

plantas por parcela para realizar as médias das seguintes características: número total de folhas 

(NTF), comprimento da lâmina foliar (CLF), altura de planta (AP), altura espiga (AE), e número 

de ramificações do pendão. Os dados foram submetidos à análise de variância e mensurados os 

parâmetros genéticos (coeficiente de variação experimental - CVe, coeficiente de variação 

genético - CVg, índice de variação - Iv e herdabilidade com base na média nos genótipos - h2) 

com o auxílio do programa estatístico Genes. Houve diferenças significativas pelo teste F em 

nível de 1% de probabilidade para todas as características, evidenciando variedade genética 

entre os genótipos de milho possibilitando assim a seleção dos superiores. Os valores de CVe 

variaram de 3,55% (CLF) a 11,08% (NRP) consideradas como de boa precisão. Os Iv superiores 

foram superiores a 1,0 para todas as características, denotando inferir que os valores genéticos 

estão se sobrepondo aos valores ambientais. Também houve elevadas estimativas de 

herdabilidade acima de 80%, o que infere uma melhor possibilidade de seleção daquelas 

superiores. Assim, os dados foram de boa qualidade, os valores genéticos são elevados o que 

auxiliam o melhorista na seleção de genótipos superiores. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0038 - Performance produtiva de pitaias nas condições 

edafoclimáticas do Alto Vale do Jequitinhonha 
 

MARIELENA RANGEL SOARES,DEILSON DE ALMEIDA ALVES,JOÃO ESDRAS 

LIMA,LETICIA ALVES CARVALHO REIS,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: marielenarangelsoares@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O cultivo da pitaia está em fase de expansão no Brasil, com pequenas áreas de 

produção, de forma que as informações sobre a produtividade dos pomares são escassas. No 

estado de São Paulo, a produtividade informada por produtores localizados no município de 

Catanduva é 14 t ha-1 e em Presidente Prudente 15 t ha-1, mas não há informações sobre o 

manejo da adubação adotado a idade do pomar e a densidade de plantio, o que limita o 

planejamento do retorno econômico por parte dos produtores. O trabalho foi realizado com o 

objetivo de avaliar a performance produtiva de quatro ciclos de produção de um pomar 

cultivado com as espécies de pitaia Hylocereus polyrhizus e H. undatus. O pomar avaliado tem 

uma densidade 1.111 plantas por hectare, localizado no município de Couto de Magalhães de 

Minas, MG. A região está situada a 726 m de altitude, apresenta clima Aw, classificado como 

tropical de altitude, com temperatura média anual de 21,5 °C. O solo da área de cultivo é do tipo 

Latossolo Amarelo-distrófico, com 60% de areia, 27% de argila, 13% de silte e 0,3 % de 

matéria orgânica. A adubação de fundação foi feita realizando calagem para elevar a saturação 

por bases a 60%. No preparo das covas para o plantio das mudas aplicou-se 100 g de P, 10 litros 

de esterco bovino. As adubações de produção foram realizadas com a aplicação parcelada de 

100 g de N e 200 g de K por planta. Para determinar a produtividade, todas as frutas colhidas 

foram contadas e pesadas, durante todo o período de colheita, nos quatro ciclos 

avaliados.Verifica-se que as espécies de pitaia apresentam aumento de produtividade a cada 

ciclo, com início da produção no primeiro ano após a implantação, alcançando em média 2 t ha-

1. No segundo e terceiro ciclos de produção a H. undatus foi mais produtiva com produtividade 

de 7,4 t ha-1e 8,6 t ha-1, respectivamente, enquanto a H polyrhizus produziu 5,5 t ha-1 e 7,8 t 

ha-1. No quarto ciclo de produção a produtividade da H undatus foi menor que no terceiro ciclo, 

com 6,1 t ha-1 e da H. polyrhizus continuou crescente, com 8,1 t ha-1, o que pode está 

relacionado com a maior exigência nutricional da H undatus, tendo em vista que as plantas desta 

espécie apresentam maior crescimento vegetativo, indicando a necessidade de ajuste no manejo 

da adubação. As espécies de piaita apresentam performance de produção crescente, a partir do 

início da produção. A H. undatus se mostrou mais produtiva no segundo e terceiro ciclo de 

produção. 

 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0039 - PITAYA CULTIVATED IN LATOSOLO WITH 

DIFFERENT LEVELS OF SATURATION BASES 
 
LETICIA ALVES CARVALHO REIS,JOSIMARA MENDES RABELO,DEILSON DE ALMEIDA 

ALVES,TAMARA APARECIDA GONCALVES,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: leticiareis.agro@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Pitaya cultivation in Brazil has grown exponentially in the last decade, however, there 

is little information related to orchard management, making it difficult to achieve high 

productivity and quality fruits. There is no current research on liming during pitaya cultivation 

in Brazil. Therefore, research pertaining to the need for liming in pitaya orchards is essential to 

expand cultivation in Brazil and develop the pitaya’s market value for the producers of the 

Jequitinhonha Valley, since the region has suitable edaphoclimatic characteristics for its 

cultivation. The practice of liming is fundamental since the types of soils in Brazil are mostly 

acidic and nutrient poor. This study was carried out with the objective of evaluating dry matter 

production and the number of pitaya shoots cultivated in latosol with different levels of base 

saturation. This experiment was conducted in a greenhouse at Campus JK. The experimental 

design was completely randomized in a 2x4 factorial scheme, with 5 replicates. The factors 

were two species of pitaya: Hylocereus undatus and Hylocereus polyrhizus, and 4 base 

saturations: 6%, 40%, 60% and 80% used for liming, calculated by the base saturation method 

for the latosol used. Liming was performed 60 days before planting cladodes and dolomitic 

limestone with 95% PRNT used to raise the desired base saturation. After 9 months, the plants 

were segmented into 3 parts (main cladodium, shoots and roots), washed in tap water and placed 

into a forced circulation oven to dry at a temperature of 65°C. Subsequently, the dry matter of 

shoots, roots and number of shoots were determined. Data were submitted to regression analysis 

at 5% probability. H. polyrhizus shoots and number of shoots(NS) demonstrated quadratic 

behavior, increasing the dry matter of shoots(DMS) of H. polyrhizus and NS according to the 

increased saturation level by 60%. On the other hand, the DMS production of H. undatus and 

NS had linear behavior, with highest dry matter production at 80% base saturation. The root dry 

matter (RDM) of H. polyrhizus presented linear behavior, with the highest amount of RDM 

produced when base saturation reached 80% and the RDM of H. undatus had quadratic behavior 

and presented the highest amount of RDM with base saturation of 60%. The production of dry 

matter increased with increasing levels of saturation. The best results were obtained between 60 

and 80% of base saturation in latosol liming for H. polyrizhus and H. undatus species. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0040 - Potencial de leguminosas para Adubação Verde nas 

condições edafoclimáticas da  Fazenda Rio Manso em Couto de 

Magalhães de Minas 
 

JOSIEL DE JESUS SANTOS,DANIEL STEVES EVANGELISTA SANTOS,AGOSTINHO 

GENESCO LEÃO 

 
E-mail: josielsantarita@hotmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O potencial de quatro espécies de leguminosas para adubação verde foram testados 

nas condições edafoclimáticas da Fazenda Rio Manso em Couto de Magalhães de Minas,  Alto 

Jequitinhonha, sendo essas avaliadas periodicamente. 

    O experimento constou de quatro tratamentos com três repetições, distribuídos 

em blocos casualizados sendo as espécies de leguminosas: Feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformes), Mucuna preta (Mucuna aterrima), Crotalária (Crotalaria juncea) e Guandu 

(Cajanus cajan). 

    Após a emergência das plântulas, a velocidade de crescimento das leguminosas foi avaliada 

obtendo-se, a cada 21 dias, a altura média das plantas desde o colo até a inserção da última 

folha. Quando as leguminosas atingiram o pleno florescimento/início de formação dos grãos, as 

plantas de cada parcela foram cortadas na altura do colo, acondicionadas em sacolas de papel e 

levadas ao laboratório de Manejo de Solos e Agroecologia da UFVJM para obtenção da massa 

seca e para a análise de nutrientes. 

  As amostras das leguminosas foram secadas em estufa de circulação forçada a 65ºC por 72 

horas. Após a secagem foi feita a pesagem para obtenção da massa seca, procedida a moagem 

em moinho tipo Wiley e após homogeneização, obtida uma amostra composta de cada material, 

por parcela. De cada amostra composta foram retiradas sub-amostras para a determinação dos 

teores de Carbono, Nitrogênio, Cálcio, Magnésio, Potássio, Fósforo e Enxofre segundo 

procedimentos adotados nos Laboratórios da UFVJM. 

    Dentre as espécies analisadas, o Guandu apresentou maior crescimento ao longo do ciclo, a 

Crotalária apresentou maior peso de massa seca, sendo essa, também, a espécie  que apresentou 

maior acúmulo de potássio. A Mucuna foi a espécie que acumulou mais fósforo e também  se 

destacou na acumulação de enxofre. 

   Esses dados demonstraram, mais uma vez, o potencial dessas leguminosas para adubação 

verde seja na produção de massa seca ou no acúmulo e consequente ciclagem de nutrientes. 

 

 
Apoio: COORDENADOR DO PROJETO FAVERO, C 
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SINT0041 - PRODUÇÃO DE INOCULANTE DE Pisolithus sp. EM 

CULTURA SUBMERSA SOB AGITAÇÃO 
 
ELIANE CRISTINE SOARES DA COSTA,PAULO HENRIQUE GRAZZIOTTI,LAUANA LOPES 

DOS SANTOS,ANA FLÁVIA LEÃO,ROBERTA DE VASCONCELOS RAMIRES,CAIQUE 

MENEZES DE ABREU,MÁRCIA REGINA DA COSTA 

 
E-mail: elianecristinesc@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: A inoculação de arbóreas com fungos ectomicorrízicos representa uma biotecnologia 

para aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos plantios florestais brasileiros e ainda 

reduzir o uso demasiado de fertilizantes químicos que contribuem para os altos custos de 

produção e impactos ambientais. Esta interação possibilita às plantas um aumento do volume de 

solo explorado pelas raízes e, consequentemente, das quantidades de nutrientes e de água 

absorvidos, bem como da resistência ao estresse biótico e abiótico. Para o sucesso desta prática 

a produção de inoculante de fungos previamente selecionados em larga escala deve ser 

otimizada. O objetivo do presente estudo foi determinar a velocidade de agitação e o tempo de 

crescimento para a máxima produção de massa seca de micélio do isolado D216 de Pisolithus 

sp. em meio de cultura líquido. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado e os tratamentos estabelecidos em esquema fatorial 6x3, sendo seis regimes de 

agitação e três tempos de crescimento, com oito repetições cada. Dez discos do isolado pré-

crescido foram adicionados em erlenmeyers contendo 50 mL de meio de cultura líquido e em 

seguida crescidos sem agitação, agitação manual a cada dois dias e agitados orbitalmente a 50, 

100, 200 e 250 rotações por minuto (rpm), todos a 25 o C. O micélio foi colhido aos 14, 21 e 28 

dias de crescimento. Sob ausência ou em menores velocidades de agitação a massa seca de 

micélio foi mínima e permaneceu praticamente constante para todos os tempos de crescimento, 

denotando que, estas condições limitam tanto a quantidade de oxigênio, quanto de nutrientes 

disponíveis para o isolado. A elevação da intensidade de agitação para 250 rpm também 

resultou em baixa produção de massa seca de micélio do isolado, que uma vez exposto a forças 

de cisalhamento provocadas pela rápida movimentação do meio de cultura, teve sua estrutura 

danificada, e consequentemente seu crescimento comprometido. A máxima produção de massa 

seca de micélio do isolado D216 de Pisolithus sp. por sua vez, foi obtida na velocidade de 

agitação de 200 rpm, aos 14 dias. Tal resultado sugere que há alterações no meio de cultura, 

como pH ou esgotamento de algum nutriente após este período e confirma a existência de 

condições ideais nesse regime de agitação, tais como adequada homogeneidade, aeração do 

meio de cultura e transferência de calor, possibilitando a chegada de nutrientes mais facilmente 

às células, promovendo o crescimento do fungo. 

 
Apoio: À UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - 

UFVJM, À FAPEMIG E CNPQ. 
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SINT0042 - PRODUÇÃO DE LEGUMINOSAS COM COMPOSTO 

ORGÂNICO PARA ADUBAÇÃO VERDE NA REGIÃO DE 

DIAMANTINA - MG 
 
ELIO RITA DOS SANTOS,DANIELLE CRISTINA FONSECA SANTOS GRAZZIOTTI,VALTER 
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Resumo: PRODUÇÃO DE LEGUMINOSAS COM COMPOSTO ORGÂNICO PARA 

ADUBAÇÃO VERDE NA REGIÃO DE DIAMANTINA - MG 

Grazziotti DCF1, Andrade Junior VC, Grazziotti PH, Leão AF, Santos ER, Freitas RM, Macedo 

LA, Costa MR 

A utilização de adubos verdes para produção de hortaliças é pouco aplicada devido ao cultivo 

intensivo das áreas e o alto valor agregado das culturas. Ainda assim o uso dos adubos verdes 

pode ser importante para pequenos agricultores que desejam agregar valor nos seus produtos 

pelo cultivo orgânico, principalmente em solos arenosos e mais pobres. A adubação verde pode 

aumentar matéria orgânica na superfície do solo, a reciclagem de nutrientes, o aporte de N por 

meio da fixação biológica, a retenção e capacidade de infiltração de água, a biodiversidade no 

solo, o sequestro de carbono e o controle de plantas daninhas. Além disto pode melhorar os 

atributos químicos e físicos do solo e diminuir os efeitos adversos da variação da temperatura no 

solo e as perdas de solo por erosão. O trabalho teve como objetivo avaliar a produção de massa 

das leguminosas lab-lab e crotalária com e sem adubação com composto orgânico. O 

experimento foi conduzido no setor de Olericultura da UFVJM, em Diamantina. O 

delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 5 repetições e os seguintes tratamentos: 

crotalária; lab-lab; crotalária+composto; lab-lab+composto; e controle sem remoção periódica 

das daninhas. As características avaliadas foram a taxa de cobertura do solo e biomassa seca e 

verde da parte aérea. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey (p < 0,05). A taxa de cobertura do solo pelos adubos verdes e pelas 

daninhas foi de 100 %, sendo menor nas últimas. As áreas cultivadas com os adubos verdes com 

ou sem adubação com composto produziram maior massa fresca do que na área mantida com as 

plantas daninhas, exceto para a área cultivada com crotalária sem adubação com composto. Na 

média, a produção de massa fresca das áreas cultivadas com lab-lab+composto, 

crotalária+composto e lab-lab foi de 39,1 t ha-1 e 73 % maior que na área com plantas daninhas. 

O cultivo de adubos verdes adicionou grande massa vegetal ao solo. O composto orgânico 

aumentou a produção de massa fresca dos adubos verdes. 

Agradecimentos: UFVJM, CAPES e FAPEMIG. 

 

 
Apoio: AGRADECIMENTOS: UFVJM, CAPES E FAPEMIG. 
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SINT0043 - SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE ALHO QUANTO AOS 

CARACTERES AGRONÔMICOS PARA A REGIÃO DE 

DIAMANTINA-MG 
 

ALINE APARECIDA ANDRADE COSTA,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES,VALTER 

CARVALHO DE ANDRADE JÚNIOR,DALYLA MACEDO BARRAL,LIDIANE RODRIGUES 

DA SILVA,THABATA KAROLINE LOPES,TIAGO DINIZ FIRME,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA 

 
E-mail: alineandrade16@gmail.com 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o desempenho agronômico e caracterizar por meio de alguns 

descritores, diferentes genótipos de alho em comparação com alhos comerciais para fins de 

recomendação de cultivo na região de Diamantina-MG. O experimento foi realizado durante a 

safra de 2017 no setor de Olericultura pertencente a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Campus Diamantina-MG. Foram utilizados dez genótipos de alho, 

sendo oito experimentais da Embrapa Hortaliças, e duas cultivares comerciais - Caçador e 

Jonas. O plantio dos bulbilhos ocorreu no início de junho de 2017 em canteiros de 0,20m de 

altura, 1,25m de largura e 20m de comprimento com cinco linhas de plantio espaçadas a 20 cm 

entre linhas e 10 cm entre plantas. A parcela de cada tratamento foi definido nas três fileiras 

centrais que comportou 100 plantas, sendo distribuídos em 4 canteiros, totalizando 400 

bulbilhos por genótipo. O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, com 

quatro repetições, sendo cada canteiro uma repetição. Após a colheita e cura dos bulbos foram 

avaliados as seguintes características: massa de bulbo comercial, produtividade total e comercial  

e número de bulbilhos por bulbo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico Genes. As 

cultivares Caçador e Jonas apresentaram as melhores características para massa de bulbo 

comercial (24,6g e 20, 9g, respectivamente) e número de bulbilhos por bulbo Caçador (12,2), 

Jonas (16,5). A cultivar Caçador destacou-se com a maior produtividade comercial (7,0 t ha-1), 

seguida pela cultivar Jonas (6,6 t ha-1). Dentre os genótipos experimentais as maiores 

produtividades comerciais foram do genótipo 11 (5,4 t ha-1), 4 (4,9 t ha-1) e 8 (4,2 t ha-1). 

Assim, os genótipos testados não demonstraram serem aptas para o cultivo na região, enquanto 

que as cultivares Caçador e Jonas demostraram grande potencial de cultivo para a região de 

Diamantina-MG. 

 
Apoio: SETOR DE OLERICULTURA, UFVJM. 
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SINT0044 - Seletividade do óleo de neem (Azadirachta indica) ao 

parasitoide Palmistichus elaeisis Delvare & LaSalle 1993 

(Hymenoptera: Eulophidae) 
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JÚNIOR,CLERISTON SOUZA SILVA,MARINALVA MARTINS DOS SANTOS,MARCUS 
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Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: É comum o uso de produtos químicos no controle de pragas agrícolas e florestais, 

devido a sua eficácia e rapidez. No entanto, se utilizado de maneira incorreta e excessiva, pode 

favorecer a contaminação ambiental, a redução das populações de inimigos naturais, a 

ressurgência de pragas, e o surgimento de insetos pragas resistentes e secundários. Portanto, é 

necessário o desenvolvimento de formas alternativas para o controle das pragas, como a 

utilização do controle biológico e de inseticidas botânicos dentro do programa de manejo 

integrado de pragas (MIP). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do 

inseticida botânico óleo de neem, ao parasitismo e longevidade do parasitoide de pupas 

Palmistichus elaeisis. O estudo foi desenvolvido na UFVJM, laboratório de Controle Biológico 

de Insetos, em sala climatizada. O delineamento experimental foi em DIC. Foram testadas as 

concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0% do óleo de neem, em comparação ao controle negativo 

com água destilada, e positivo com a dose comercial do inseticida Decis 25 CE (33,3 mg/L). 

Cada tratamento foi composto por 10 repetições, cada uma contendo seis fêmeas de P. elaeisis e 

uma pupa de Tenebrio molitor, expostas ao tratamento correspondente. Foram avaliados a 

porcentagem de parasitismo e a longevidade das fêmeas e da prole de P. elaeisis. A longevidade 

das fêmeas e da prole foi avaliada diariamente, e a taxa de parasitismo através da mudança de 

coloração da pupa, logo após 48 horas de exposição ao parasitismo. Os dados foram submetidos 

aos pressupostos da análise paramétrica. Quando atendidos, foram submetidos a Análise de 

Variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de significância. Caso 

contrário, foram avaliados pelo Teste de Kruskal-Wallis a 5% de significância. Não ouve 

diferença significativa entre os tratamentos quanto a porcentagem de parasitismo e longevidade 

da prole de P. elaeisis.  A longevidade das fêmeas de P. elaeisis foi maior no controle negativo 

(39,9 dias) e no tratamento com a concentração de 5% do óleo de neem (43,70 dias), sendo 

iguais estatisticamente, diferindo dos demais tratamentos (28,10 a 35,9 dias) e controle positivo 

que apresentou menor longevidade das fêmeas (2,30 dias). Por tanto, o óleo de neem não afetou 

os parâmetros avaliados de P. elaeisis, sendo recomendado a utilização destes dois métodos de 

controle em programas de MIP a campo. 

 
Apoio: UFVJM E FAPEMIG 
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SINT0045 - Teores foliares de nutrientes de amoreira-preta em 

resposta a adubação nitrogenada 
 

JOÃO ESDRAS LIMA,JÉSSICA DE OLIVEIRA ,NUBIA CASSIANA SANTOS,AMANDA 

GOMES DA SILVA,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: joaoesdrasmusico@yahoo.com.br 

 
Área: AGRONOMIA 

 

Resumo: O N é um dos nutrientes que a amoreira‑preta necessita em maior quantidade e o 

principal responsável pelo crescimento e produção das plantas. No entanto,  no Brasil, existem 

poucas informações sobre o manejo da adubação e a resposta da aplicação de nutrientes nas 

cultivares de amoreira-preta que são cultivadas, isso porque o cultivo é recente comparado ao de 

outras espécies frutíferas. Em outros países produtores, as recomendações de adubação levam 

em conta grupos de cultivares. Nas novas áreas de cultivo no Brasil, as condições 

edafoclimáticas influenciam a duração do ciclo produtivo e a produtividade das cultivares, 

refletindo em variações na produtividade e nos teores de nutrientes. Dessa forma, o trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar os teores foliares de nutrientes em cultivares de amoreira em 

resposta à adubação nitrogenada. A avaliação foi realizada em um pomar que está situado a 

1.387 m de altitude. O local apresenta clima temperado úmido, com temperaturas amenas e o 

solo classificado como Neossolo Quartzarênico, com 83 % de areia e 1 % de matéria orgânica. 

As cultivares de amoreira-preta avaliadas foram: ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘Xavante’ e as 

doses de N testadas: 30, 45, 60, e 75 g por planta. A aplicação das doses foi feita de acordo com 

esquema fatorial 4x4, distribuído em blocos casualizados, com 4 blocos. As doses foram 

parceladas em duas aplicações, junto com a primeira parcela 50 g de P e na segunda 10 g de K 

foram aplicados por planta. Para avaliar os teores de N, P e K foram retiradas de folhas com 

pecíolo. As amostras foram colocadas para secar, moídas e encaminhadas para análise dos 

teores de nutrientes. Observou-se aumento do teor de N nas folhas das cultivares de amoreira-

preta, com o aumento da adubação nitrogenada. Com a dose de 75 g de N por planta, os teores 

foliares de nitrogênio foram de 25,1 g kg-1, enquanto nas plantas adubadas com 30 g de N de 

21,9 g kg-1. O manejo da adubação contribuiu para manter o teor foliar de nitrogênio 

satisfatório para a produção e para a emissão das novas hastes, o que, possivelmente, irá 

favorecer a produtividade da safra seguinte. Os teores foliares de P e K observados nas 

cultivares de amoreira-preta estavam abaixo da faixa considerada adequada, com teores 

satisfatórios apenas na 'Xavante'. A adubação nitrogenada realizada em doses crescentes 

aumentou os teores foliares de N nas cultivares de amoreira-preta, mantendo os níveis dentro da 

faixa considerada adequada. 

 
Apoio: CNPq 
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SINT0046 - Ação de crioprotetores na massa congelada para pão sem 

glúten 
 
BÁRBARA ALANA FONSECA DA COSTA,MARIANA PEREIRA SANTOS,PAULA THAMARA 

GOECKING GOMES,CAROLINA FERNANDES SANTOS,MARCIO SCHMIELE 

 
E-mail: barbaraalana.c@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de crioprotetores na preservação 

do poder fermentativo das leveduras frente ao congelamento e descongelamento de massas de 

pão sem glúten. O desempenho crioprotetor do fruto-oligossacarídeo (FOS), da proteína 

hidrolisada de soja (PHS) e do extrato de levedura (EL) foi avaliado através de um 

delineamento de misturas do tipo simplex-centróide, até a concentração máxima de 5% de 

adição na formulação. A formulação padrão (referência) foi elaborada com farinha de arroz 

nativa (100%), amido de mandioca (10%), fermento biológico fresco (2,6%), sal (1,6%), açúcar 

(2,6%) e gordura (5,2%). As respostas avaliadas foram o tempo de fermentação e a área sob a 

curva de fermentação, ambos nas massas sem congelamento e após 7 dias congeladas. Os dados 

foram avaliados através de Metodologia de Superfície de Resposta com nível de significância de 

10%. O tempo de fermentação para as massas sem congelamento variou entre 42-49 min. para 

os ensaios do delineamento e foi de 43 min. para a amostra padrão. No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas para esta variável. Após congelamento e descongelamento, 

o tempo que a levedura necessitou para realizar o processo fermentativo variou entre 35-64 

minutos, e para a amostra padrão foi de 100 minutos. Observou-se que o maior efeito 

crioprotetor ocorreu com a combinação entre as variáveis independentes em estudo, além do 

efeito sinérgico entre o FOS e o PHS. A área sob a curva (AUC) de fermentação para as 

amostras sem congelamento variou entre 2189-3904AUC para os ensaios e foi de 3214AUC 

para a amostra padrão. Após o congelamento e descongelamento, a área sob a curva variou entre 

5213-8744AUC para os ensaios e foi de 4769 para a amostra padrão. Verificou-se que o uso dos 

crioprotetores retarda o poder de fermentação da levedura nas massas sem o congelamento. No 

entanto, após o congelamento, verificamos que há de fato um efeito crioprotetor por todas as 

substâncias isoladas e/ou combinadas. Este comportamento pode ser resultado pelo maior efeito 

de formação de ligações de hidrogênio do FOS com a água e a maior capacidade de hidratação 

do PHS, resultando na formação de pequenos cristais de gelo. A ação do EL provavelmente 

ocorreu por se tratar de um meio em que já houve o desenvolvimento do micro-organismo. Os 

melhores resultados para as massas congeladas foram obtidos com maiores concentrações de 

FOS e menores teores de PHS, sendo que o EL apresentou menor efeito. 

 
Apoio: AUTORES AGRADECEM AO ITAL, HT NUTRI, CNPQ E FAPEMIG. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

5
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT0047 - AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-

QUÍMICA DA FARINHA DE SEMENTE DE ABÓBORA OBTIDA 

POR SECAGEM EM MICRO-ONDAS E ESTUFA 
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Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: O objetivo foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da farinha da 

semente de abóbora produzida pelo método convencional de secagem em estufa e em micro-

ondas. Abóboras (Cucurbita maxima L.) maduras foram adquiridas  da agricultura familiar em 

Diamantina – MG, entre julho a agosto de 2017.Foram selecionadas, transportadas ao 

Laboratório de Conservação do ICT-UFVJM. Após a higienização, as sementes foram retiradas 

e secas a temperatura ambiente. A quantidade obtida foi subdividida e as sementes foram 

submetidas ao processamento térmico por secagem em estufa com circulação de ar a 60° C por 

24 horas e em micro-ondas, por 3 minutos a 82° C. As sementes foram trituradas e a farinha 

produzida foi acondicionada em frasco hermeticamente fechado, sob refrigeração, para 

realização das análises em triplicata.Realizou-se as análises microbiológicas: contagem de 

mesófilos e bolores e leveduras, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do ICT –

UFVJM. Avaliou-se as alterações de cor e determinou-se a umidade, pH, acidez total titulável e 

atividade de água. Os dados foram analisados estatisticamente através do teste t de Student (p 

menor que 0,05) utilizando o Microsoft Excel.Os valores encontrados para pH e acidez titulável 

para a farinha obtida pela secagem em estufa foram: 6,19 ± 0,12 e 0,62 ± 0,10, respectivamente, 

e em micro-ondas foram: 6,15 ± 0,05 e 0,66 ± 0,08, não diferindo entre as duas amostras. 

Ambos os percentuais encontrados de umidade (4,3% para estufa e 9% para micro-ondas) estão 

abaixo do limite máximo para farinhas (15%). Somente a farinha obtida através da secagem em 

micro-ondas apresentou valor de atividade água (0,61) propício ao desenvolvimento de 

microrganismos.Em relação a análise de cor houve diferença estatística entre as amostras, 

ambas as farinhas apresentaram tendência ao branco (L*: estufa: 74,33 ± 0,53 e micro-ondas: 

71,34 ± 0,55). Com base nas análises microbiológicas foi possível observar que as amostras 

secas em micro-ondas favoreceram o desenvolvimento de microrganismos, diferindo 

estaticamente na de mesófilos (estufa: 2,19 log UFC/g ± 0,22; micro-ondas: 5,70 ± 0,05), porém 

os valores de bolores e leveduras não diferiram entre si (estufa: 2,61 ± 0,60; micro-ondas: 2,87 

± 0,15). Portanto, o micro-ondas se mostrou menos efetivo na redução da carga microbiana, 

evidenciando que a exposição do produto em menor tempo e até mesmo em uma maior 

temperatura não demonstrou ser o ideal para controle da proliferação microbiológica. 

 
Apoio: LABORATÓRIO DE BIOMASSAS DO CERRADO - UFVJM, ICT, UFVJM 
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SINT0048 - Características tecnológicas de amido resistente tipo 5 
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Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: O amido resistente tipo 5 (AR5) é caracterizado como uma fibra alimentar e pode ser 

obtido por desramificação da amilopectina e posterior complexação das cadeias lineares com os 

ácidos graxos saturados. Este trabalho teve por objetivo produzir AR5 pré-gelatinizado via 

extrusão termoplástica como método alternativo ao convencional, utilizando o extrusor como 

reator, no qual foram adicionados amido de milho normal a 18% de umidade, ácido butírico, 

láurico e esteárico. Os ensaios foram elaborados através de um delineamento de misturas do tipo 

simplex-centróide e caracterizá-los quanto ao índice de absorção e solubilidade em água e a cor 

instrumental. Para a determinação dos índices de absorção (IAA) e solubilidade (ISA) em água 

foi pesado aproximadamente 0,500 gramas (em base seca) da amostra do AR5 e hidratados em 

tubo de centrifugação por 30 min. Em seguida os tubos foram centrifugados e o sobrenadante 

seco em estufa a 105°C até peso constante. A cor instrumental foi determinada através da leitura 

direta no colorímetro utilizando condições iluminante D65 e ângulo de visão de 10º. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. Os resultados obtidos variaram entre 5,22 e 8,88 gramas 

de gel por grama de amostra para o IAA, 0,25 e 1,58% para ISA, 82,43 e 91,65 para L*, -0,65 e 

1,46 para a*, 6,50 e 11,09 para b* e 084 e 6,46 para delta E (variação de cor). As variáveis IAA, 

ISA e L* foram estatisticamente significativas (p<0,10 e coeficiente de determinação >0,80). 

Para o IAA e ISA objetiva-se maiores valores pois resultam em maior absorção de água, 

resultando em maior rendimento do gel, e maior solubilidade, de modo que se solubilizem 

rapidamente. Estas características foram alcançadas com maiores teores de ácido butírico e 

ácido esteárico e menores níveis de ácido láurico. Estas concentrações de ácidos graxos 

resultam em AR5 pré-gelatinizado com tonalidade mais escura por apresentarem menores 

valores de L* (luminosidade). No entanto, a variação de cor não apresentou diferença entre as 

amostras, assim como os parâmetros a* e b*. Os resultados indicam viabilidade de produção do 

AR5 pré-gelatinizado com características tecnológicas satisfatórias para uso em alimentos. A 

quantificação do teor de amido resistente tipo 5 será importante para definir o ponto otimizado, 

para posterior validação dos modelos matemáticos. 

 
Apoio: AO CNPQ PELO APOIO FINANCEIRO. 
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SINT0049 - Cinética de secagem de biomassa da fermentação obtido 

da produção de cerveja artesanal 
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Resumo: A biomassa de fermentação, coproduto do processo de produção de cerveja, apresenta 

alta umidade inicial, sendo necessário a desidratação deste material para melhor conservação. 

Com objetivo de prolongar sua vida de prateleira e permitir sua utilização na indústria de 

alimentos, especialmente na panificação, realizou-se o processo de secagem. Para o sucesso da 

desidratação de um determinado produto é muito importante conhecer o processo de cinética de 

secagem. Este trabalho teve como objetivo determinar a cinética de secagem da biomassa de 

fermentação e determinar a umidade final após 6h de secagem. O material foi coletado em uma 

cervejaria artesanal da cidade de Diamantina (Minas Gerais) e submetido a secagem em estufa 

com circulação forçada de ar a 60, 80 e 100°C por 6h. O desempenho de secagem foi registrado 

a cada 15 minutos. A umidade inicial do resíduo de fermentação foi de 81,03 ± 0,99%. Após o 

processo de secagem, a umidade final foi de 66,60 ± 1,59% para 60°C, 15,16 ± 1,50%, para 

80°C e 14,91 ± 3,61% com a temperatura de 100°C. A quantidade de água ao final do processo 

de secagem foi de 2,07 ± 0,02 kg de água/kg de sólidos para 60°C, 0,18 ± 0,02 kg de água/kg de 

sólidos para a temperatura de 80°C e 0,16 ± 0,03 kg de água/kg de sólidos para 100°C. A taxa 

de secagem crítica da amostra foi de 0,21, 0,38 e 0,39 kg de água/(s.m^2), para 60, 80 e 100°C, 

respectivamente.  Observou-se que a biomassa de fermentação cervejeira é um material de fácil 

desidratação e que a temperatura de 80°C foi a melhor, uma vez que, apesar de apresentar taxa 

de secagem inferior à da temperatura de 100°C, apresenta taxa crítica de secagem próxima à 

dessa temperatura. Diante disso, pelo menor gasto energético advindo da secagem a 80°C, é 

mais vantajoso a utilização desta temperatura. A secagem a 60°C não é vantajosa, uma vez que 

apresenta baixa remoção de umidade do produto, podendo acarretar em desenvolvimento de 

micro-organismos durante o processo de secagem. Visualmente, a amostra seca não se 

apresentou apreciável para a utilização em alimentos por apresentar aparência escura e gomosa. 

Diante disso, sugere-se a utilização de outros métodos de secagem, como a secagem á vácuo, 

secagem por atomização ou liofilização, que poderão resultar em coprodutos finais com melhor 

aspecto visual. Uma desvantagem atrelada a estes métodos é o custo do processo, 

principalmente advindo do processo de liofilização. 

 
Apoio: FAPEMIG E CERVEJARIA DIAMANTINA 
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SINT0050 - Coprodutos da produção de cerveja artesanal na 

elaboração de pães de forma 
 

MARIANA PEREIRA SANTOS,MATEUS BRANT DA SILVA,MARIANA PEREIRA 

SILVEIRA,ADRIELLE REIS DE SOUZA,JOÃO VINÍCIOS WIRBITZKI DA SILVEIRA,MARCIO 

SCHMIELE 

 
E-mail: maripdiamantina@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: A produção de cerveja apresenta ampla expansão no setor de bebidas, sendo a bebida 

alcoólica com maior consumo mundial. No processo de produção, tem-se as etapas de 

mosturação e fermentação, responsáveis por gerarem resíduos que podem ser utilizados em 

produtos de panificação, principalmente por promover o aumento do teor de fibra alimentar.O 

presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho do coproduto da mosturação (seco a 

temperatura de 80ºC através da otimização do processo de secagem previamente realizado) e da 

biomassa de fermentação(testada na secagem, mas considerado que o melhor uso é na forma em 

que é obtida na indústria cervejeira) em substituição à farinha de trigo na produção de pães de 

forma, sendo avaliados em relação às suas características tecnológicas. Através de um 

delineamento composto central rotacional, foram elaborados 12 ensaios de pães de forma. A 

formulação padrão foi composta por farinha de trigo (100%), sacarose (4%), cloreto de sódio 

(2%), fermento biológico instantâneo (1,6%), leite em pó integral (4%) e gordura vegetal 

hidrogenada (4%), em base farinha. Os pães foram avaliados em relação ao teor de umidade do 

miolo, volume específico, firmeza, e cor instrumental. Os dados foram avaliados através de 

Metodologia de Superfície de Resposta, com coeficiente de determinação mínimo de 90% e 

intervalo de confiança de 10%.A umidade do miolo não foi influenciada significativamente.O 

volume específico variou entre 2,69 e 4,46mL/g, sendo influenciado somente pelo uso do 

coproduto da mosturação. A firmeza apresentou valores entre 38,12 e 182,77N, onde maiores 

teores das variáveis independentes promoveram o aumento da firmeza do miolo dos pães. Em 

relação a cor instrumental, a maior influência foi apresentada pelo uso do coproduto da 

mosturação, onde maiores concentrações desta variável resultaram em menores valores de L* 

(com valores entre 56,97 e 78,48) e b* (com valores entre 17,64 e 20,35) e maiores valores de 

a* (dados entre 1,92 e 5,21), indicando produtos com tonalidade mais escura. A melhor 

formulação apresentou um grau de sucesso de 79,70%, resultando na substituição da farinha de 

trigo por 10,02% de coproduto da mosturação, sem uso de biomassa da fermentação. Os 

resultados expressam a possibilidade do aproveitamento de parte dos coprodutos da produção de 

cerveja artesanal na elaboração de produtos de panificação. 

 
Apoio: FAPEMIG E CERVEJARIA DIAMANTINA 
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SINT0051 - Efeito das variáveis de processo sobre as propriedades de 

filmes biodegradáveis de farinha da fruta-de-lobo (Solanum 

lycocarpum A. St.- Hil) 
 

LUDMILLA BATISTA LOUZADA,FRANCIELE MARIA PELISSARI 

 
E-mail: ludmillabl@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: No sentido de atender as demandas ambientais que surgiram a partir do impacto de 

embalagens produzidas por polímeros convencionais, nas últimas décadas, tem-se estimulado a 

pesquisa para viabilizar a substituição destes materiais por produtos que além de serem 

biodegradáveis provenham de fontes renováveis. Devido à alta concentração de amido, 

componente responsável pela formação da matriz polimérica, uma fonte promissora e não 

convencional para a elaboração de filmes biodegradáveis é a fruta-de-lobo (Solanum 

lycocarpum A. St-.Hil), proveniente da região do Cerrado brasileiro. O presente trabalho teve 

como objetivo estudar o potencial da farinha de fruta-de-lobo para a elaboração de filmes 

biodegradáveis, visto que não há relatos na literatura sobre o emprego desta farinha na produção 

de filmes, o que comprova o grande caráter inovador desta pesquisa. Para isso, a farinha foi 

extraída da fruta-de-lobo e caracterizada quanto à composição centesimal. Em seguida foi 

determinada a influência das condições de processo (concentração de glicerol: Cg, temperatura 

de processo: Tp e temperatura de secagem: Ts) sobre as propriedades dos filmes de farinha de 

fruta-de-lobo, empregando um delineamento composto central rotacional (23). As variáveis 

respostas analisadas neste delineamento foram à espessura, umidade e propriedades mecânicas 

dos filmes. A farinha de fruta-de-lobo obtida apresentou: 8,5% de umidade, 3,3% de proteínas, 

4,1% de lipídeos, 2,4% de cinzas, 20,0% de fibra bruta e 61,7% de carboidratos. No geral, os 

filmes de farinha de fruta-de-lobo exibiram transparência, uma superfície homogênea sem 

bolhas ou rachaduras, bem como boas características de manuseio. A espessura dos filmes 

variou de 0,11 a 0,28 mm. A variável Cg foi a que mais afetou a umidade dos filmes. De fato, 

filmes com maior concentração de plastificante em sua composição foram mais úmidos 

(24,38%) quando comparados com aqueles com Cg inferior (13,73%), resultado do alto caráter 

higroscópico do glicerol. O uso de altas Tp (82,5 – 90 ºC) e Ts mais brandas (40 – 55 ºC) 

favoreceram a formação de filmes com maior tensão na ruptura e elongação. Ao analisar o 

efeito da Cg sob as propriedades mecânicas dos filmes, observou-se que o aumento do teor de 

plastificante, tornou os filmes mais flexíveis (maior elongação) e menos rígidos (menor tensão e 

o módulo de Young). Desta forma, a farinha de fruta-de-lobo parece ser um material muito 

promissor para produção de filmes e coberturas biodegradáveis. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0052 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO 

PREPARADO DE ARATICUM (Annona crassiflora) 
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BRANDÃO,NATÁLIA CRISTINA LOPES PEREIRA,LARISSA DE OLIVEIRA FERREIRA 
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E-mail: analuisadecastro@yahoo.com.br 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: Os frutos do cerrado apresentam sabores característicos e concentrações elevadas de 

macro e micronutrientes, tendo como exemplo o araticum. Este fruto possui casca amarronzada 

e uma polpa amarelada, mole, aquosa e com numerosas sementes elípticas. Uma alternativa para 

aumentar a comercialização, o consumo e, consequentemente, o aproveitamento deste fruto é a 

utilizá-lo na elaboração de novos produtos.  Diante disto, objetivou-se, no presente trabalho, 

desenvolver um preparado de araticum, conservando as características encontradas neste fruto e 

avaliar a composição deste preparado. As matérias-primas e ingredientes utilizados para 

elaboração do preparado foram: polpa de araticum (28,93%), açúcar (28,01%), água (40,82%), 

amido (2,00%), goma xantana (0,1%), conservante sorbato de potássio (0,15%) e acidulante 

ácido cítrico (qsp). Para a produção do preparado de araticum, primeiramente, misturou-se os 

ingredientes em pó (açúcar, amido, goma e ácido cítrico) em um recipiente separado. Foram 

adicionados ao tacho, a água e a polpa e então aqueceu esta mistura até a temperatura de 30ºC 

sob agitação. Em seguida, adicionou-se os ingredientes em pó e manteve sob agitação para se 

obter uma mistura homogênea.  Esta mistura foi aquecida até a temperatura de 90ºC e manteve-

se nesta temperatura por aproximadamente 3 minutos para a hidratação dos estabilizantes e a 

realização de um tratamento térmico. Finalizando, incorporou-se o sorbato de potássio e o 

preparado foi envasado ainda quente em potes de vidro estéreis e armazenados sob refrigeração. 

Após a elaboração do preparado de araticum, foram realizadas análises de pH, cor (L*, a*, b*), 

umidade, minerais, proteína, gordura, carboidratos e valor energético total. Os resultados 

encontrados foram: pH = 4,18, L*= 59,47, a* = 11,31, b* = 30,97, umidade = 55,14%, minerais 

= 0,35%, proteína = 0,51%, gordura = 0, carboidratos = 43,84% e valor energético total = 

177,40Kcal/100g. Conclui-se com o desenvolvimento deste trabalho que a elaboração do 

preparado de  araticum se mostra interessante, devido ao fato da fruta ser sazonal, o que 

aumenta o aproveitamento deste fruto e a possibilidade de consumo durante todo o ano, já que o 

preparado pode ser utilizado de diversas maneiras e em diversos produtos, agregando 

características diferenciadas de sabor. 

 
Apoio:  
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SINT0053 - FERMENTAÇÃO NATURAL NA ELABORAÇÃO DE 

PÃES DE FORMA ADICIONADOS DE CAGAITA 
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DO CARMO,NATHÁLIA DE ANDRADE NEVES,MARCIO SCHMIELE 

 
E-mail: thamaracking@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo a produção de massas ácidas adicionadas de 

polpa de cagaita e a avaliação na panificação. A formulação foi composta por farinha de trigo 

refinada, gérmen, farelo de trigo, sacarose, leite em pó integral, gordura vegetal hidrogenada e 

cloreto de sódio. O preparo da massa ácida foi feito através de quatro formulações, onde: duas 

com farinha de trigo integral reconstituída, água, fermento biológico e uma destas com polpa; e 

duas com farinha de trigo refinada, água, fermento biológico e uma destas com polpa. As 

massas ácidas foram incubadas por 16 dias à 28ºC, sendo alimentadas diariamente. Foram 

elaborados seis tipos de pães: formulação padrão de farinha integral (PI), farinha integral 

adicionado massa ácida (IMA), farinha integral adicionado massa ácida e polpa de cagaita 

(IMC), formulação padrão de farinha refinada (PR), farinha refinada adicionado massa ácida 

(RMA) e farinha refinada adicionado massa ácida e polpa de cagaita (RMC). Para os pães com 

massa ácida, foram substituídos um terço da farinha de trigo (refinada ou integral) pela massa 

ácida e para a elaboração dos pães com a polpa foram utilizadas 10% de polpa. Os pães foram 

avaliados quanto ao volume específico (VE), firmeza, pH, acidez titulável total e atividade de 

água (aw) do miolo e da crosta. Os dados obtidos foram avaliados por ANOVA e comparação 

de médias por teste de Tukey (p<0,05). Os dados de VE e firmeza demonstraram que a adição 

de massa ácida causou a diminuição no VE final e resultou em pães mais firmes. Este efeito 

pode ter sido consequência do aumento da acidez da massa, resultando em menor poder 

fermentativo e redução no metabolismo dos microrganismos produtores de gás carbônico. Além 

disso, o efeito do pH resultou em menor liberação de açúcar fermentável pela ação das enzimas 

amilolíticas. Com o uso da polpa o VE e a firmeza foram intermediários. Provavelmente, este 

comportamento está relacionado com a presença dos açúcares da fruta disponíveis para 

substrato da levedura. A aw da casca e do miolo das amostras apresentou uma variação 

pequena, onde a parte da casca apresentou aw menor e o miolo maior aw. Este efeito está 

relacionado ao forneamento, onde maior incidência de calor na superfície do produto resultou 

em maior evaporação da água. Os resultados indicam a viabilidade do uso da massa ácida e da 

cagaita em produtos de panificação. Sugerimos a aplicação de uma análise sensorial para avaliar 

a aceitação do produto pelo consumidor. 

 
Apoio: AO CNPQ 
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SINT0054 - Fruta estruturada de abacaxi com adição de fibras 

provenientes do coproduto do processo de brassagem 
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Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma fruta estruturada de abacaxi com 

adição de fibras oriundas do coproduto de processo de brassagem da indústria cervejeira e 

realizar análises físico-químicas e tecnológicas do produto. Os abacaxis foram lavados e 

sanitizados, descascados, cortados e triturados em liquidificador, para a obtenção da polpa. A 

polpa foi adicionada de 1% de goma ágar e concentrada até 30 ºBrix. Ao final do processo 

adicionou-se 2,5% de fibras provenientes do coproduto da brasagem e a mistura final foi 

acondicionada em formas retangulares com aproximadamente 2,0 cm de espessura. As barras 

foram separadas em duas amostras: A (seca em estufa a 60ºC durante 3 horas) e B (refrigerada a 

7°C). Foram realizadas análises de pH, acidez titulável total, atividade de água, cor instrumental 

e resistência ao corte. Os dados obtidos foram avaliados por análise de variância (ANOVA) e 

comparação de médias por teste de Tukey, com nível de confiança de 95%. A polpa de abacaxi 

apresentou um teor de sólidos solúveis inicial de 11ºBrix. As amostras A e B obtiveram 

diferença significativa (p < 0,05) para os parâmetros de cor instrumental, onde a amostra 

submetida ao processo de secagem apresentou coloração mais intensa (menores valores de a* e 

b*) e tonalidade escura (menor valor de L*) devido a adição das fibras e a concentração dos 

pigmentos pela secagem. A maior resistência ao cisalhamento da amostra A (796,67±167,43N) 

provavelmente foi resultado da adição de fibras, a qual contribuiu com a rigidez da barra, sendo 

que a amostra B apresentou uma resistência ao corte de 719,35±160,58N. O efeito da secagem 

da amostra A resultou em menor atividade de água (0,91±0,01) por passar por processo de 

desidratação e eliminação parcial da água livre. A amostra refrigerada obteve maior atividade de 

água (0,93±0,01). O produto final foi classificado como um produto de baixa acidez por 

apresentar pH igual a 4,20, sendo considerado estável microbiologicamente. Além disso, 

apresentou maior teor de fibra alimentar, podendo ser classificada com um alimento fonte de 

fibras. 

 
Apoio: À UFVJM E À CERVEJARIA DIAMANTINA 
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SINT0055 - Os danos a agrobiodiversidade causados pelo Império 

agroalimentar 
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Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: Diante das discussões propostas pelo Mestrado Interdisciplinar em Estudos Rurais da 

UFVJM, o tema que rodeia os danos a agrobiodiversidade causados pelos Impérios 

Agroalimentares estimulou a elaboração deste ensaio. As formas de lidar com a terra, a água, os 

animais e as plantas praticadas pelos agricultores ao longo dos últimos 12.000 anos foram 

responsáveis pela enorme variedade de cereais, frutas, verduras e animais que fazem parte das 

nossas vidas, ou seja,  a agrobiodiversidade. No entanto, a modernização da agricultura criada 

no século passado determinou a redução da diversidade das plantas cultivadas. Na segunda 

metade do século XX 75% da diversidade genética de plantas cultivadas foram exterminadas. Se 

faz urgente discutir a relação entre indústria agroalimentar e a agricultura camponesa no tocante 

a preservação da agrobiodiversidade e o combate a fome no mundo. No Livro Camponeses e 

impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. (PLOEG, 

2008), o autor nos apresenta uma analise sobre a dinâmica da produção de alimentos na 

atualidade.  Destrinchando os impérios agroalimentares Ploeg pontua como a agricultura 

convencional está subordinada às exigências definidas por uma imensa rede que começa no 

agronegócio passa pela indústria de alimentos e chega a rede varejista.  Nesse sentido, a 

agricultura é ferramenta técnica para a produção de matéria prima barata para ser base de uma 

“comida” prática, acessível ao maior numero de mercados do mundo. A conservação da 

agrobiodiversidade é pauta obrigatória em fóruns internacionais há algum tempo - CDB/Tratado 

Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura (FAO). É clara a 

importância dos camponeses que por milênios mantém sistemas agrícolas diversificados e 

adaptados aos diferentes ambientes através do uso. O material conservado junto aos agricultores 

além de garantir a alimentação deles próprios, fornece 2/3 dos alimentos consumidos por toda a 

humanidade. Não será o Império Agroalimentar que tem por base a monocultura e o latifúndio 

quem irá orientar respostas para a manutenção da agrobiodiversidade e eliminar a fome no 

mundo. As políticas públicas direcionadas a agricultura familiar não tem como foco a 

manutenção da biodiversidade agrícola, ao contrário, são muitos os programas, as linhas de 

crédito voltadas a cultivos específicos. É preciso mudar o paradigma, por soberania alimentar, 

por comida de verdade, por sustentabilidade e bem viver. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0056 - Pão de queijo congelado fonte e rico em fibras 
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Resumo: Os consumidores brasileiros têm se mostrado cada vez mais exigentes com relação 

aos produtos alimentícios. A busca por alimentos benéficos a saúde, práticos e com qualidade 

vem se tornando cada vez maior. Com o intuito de produzir um pão de queijo funcional foram 

selecionadas duas fibras brancas, a VITACEL (W200) e o fruto-oligossacarídeo (FOS). A 

formulação do pão de queijo foi composta por 70% de polvilho azedo, 30% de polvilho doce, 

50% de queijo minas, 65% de leite, 25% de margarina, 1,8% de cloreto de sódio. Os testes 

foram elaborados para que os ensaios apresentassem 2,5 ou 5,0 gramas de fibras W200 e/ou 

FOS por porção, considerando fonte ou rico em fibras, respectivamente. A partir da formulação 

inicial foram produzidos sete ensaios, cada um contendo 12 pães. Destes, 6 foram assados no 

dia do processamento e os outros 6 foram congelados por um período de 15 dias, descongelados 

e assados. O ensaio 1 foi a amostra padrão. O ensaio 2 foi fonte de fibra (W200+FOS), o ensaio 

3 fonte de FOS e o ensaio 4 fonte de W200. As demias formulações foram ricas em fibras, 

sendo o ensaio 5 rico em W200, o ensaio 6 rico em FOS e o ensaio 7 rico fibras (W200+FOS). 

Os pães de queijo foram analisados quanto à perda de peso no assamento, à expansão vertical e 

horizontal, ao volume específico e à umidade. As análises estatísticas foram feitas pelo teste t de 

Student (p < 0,05) para avaliar o congelamento e teste de Tukey (p < 0,05) para avaliar o teor de 

fibras. Em geral, verificou-se que houve uma perda de peso após o congelamento apenas para os 

ensaios 4 e 5. Comparando as formulações, o ensaio 6 foi que apresentou maior perda de peso 

no assamento e o ensaio 4 o menor. Em relação ao volume específico apenas o ensaio 3 foi 

alterado pelo congelamento e não houve interferência na expansão horizontal dos ensaios 1, 2, 4 

e 5. No teste de umidade realizado após os assamento das formulações, observou-se que não 

houve diferença de umidade em todos os ensaios com exceção do ensaio 6, uma vez que o FOS, 

presente em grande proporção, é altamente higroscópico e minimizando a perda de água. A 

influência das fibras na formulação do pão de queijo congelado não interferiu na perda de peso 

após o assamento e na expansão horizontal, com exceção do ensaio 4, que diferiu do padrão. 

Através dos testes realizados pode-se observar que o congelamento e a adição de fibras, quando 

em menores proporções, não alteram as características tecnológicas dos pães de queijo. 

 
Apoio: ICT 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT0057 - PROCESSAMENTO DE FRUTO NÃO-

CONVENCIONAL 
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Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Resumo: Os frutos não-convencionais são caracterizados como aqueles nativos que perderam 

seu espaço para outros frutos comerciais no decorrer do tempo. O consumo desses frutos é uma 

forma de aproveitamento da biodiversidade brasileira além de se apresentarem como uma 

alternativa alimentar, fonte de renda para os pequenos produtores e uma forma de exploração 

dos frutos regionais. Os produtos não-convencionais são reconhecidos por serem ricos 

nutricionalmente em relação aos convencionais.  Dentre estes frutos, encontra-se o biri-biri 

(Avehrroa bilimbi L.), pertencente à família das Oxalidaceae, sendo bastante semelhante à 

carambola (Averrhoa carambola). O fruto é bastante ácido e popularmente conhecido como 

“bilimbi”, “biri-biri”, “amarela de caramboleira”, “azedinha” ou “limão caiena”. Estudos 

relatam o seu uso como fonte medicinal para tratamento de hiperlipidemia, hipertensão e 

diabetes. Desta forma, o presente trabalho objetivou a elaboração de picles de biri-biri como 

alternativa de um produto de baixo custo e sua caracterização físico-química. O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Matérias-Primas da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK. Os frutos foram obtidos na cidade de Teófilo Otoni (MG) 

e o experimento consistiu em duas repetições em triplica. Foram utilizados frutos maduros de 

cor e tamanho padronizados, em relação ao tamanho e formato de cada um. Inicialmente 

realizou-se a seleção visual dos frutos que estavam aptos para o processamento, que não 

apresentavam danos mecânicos, injúrias e contaminações aparentes. Em seguida, realizou-se 

uma higienização com solução de hipoclorito (200 ppm) por 10 minutos e enxaguados em água 

corrente para remoção do resíduo do hipoclorito. Por fim após realizada a fermentação e 

produção dos picles estes foram armazenados a temperatura ambiente e posteriormente foram 

realizadas as análises de pH, acidez titulável e sólidos solúveis. Ambas repetições apresentaram 

pH de 2,2 sendo um valor dentro do recomendado que é um pH menor que 4,0 para garantir 

uma segurança alimentar. Em relação aos sólidos solúveis e a acidez (expressa em ácido lático), 

a amostra 1 apresentou valores maiores. Os resultados das análises se mostrou semelhante ao 

encontrado na literatura para outros picles e apresentou uma alta acidez. A acidez dos picles está 

relacionada à alta acidez do fruto. Com isso, verifica-se que a elaboração de picles de biri-biri é 

viável, sendo uma forma de exploração desse fruto. 

 
Apoio: AO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UFVJM 
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SINT0058 - ADUBAÇÃO DE COBERTURA EM MILHO CRIOULO 

ROXO: NUTRIÇÃO E PRODUTIVIDADE 
 

EVANDRO SAMUEL REIS TIBAES,JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA,EDELÇO 

APARECIDA SARAIVA 

 
E-mail: evandrotibaes@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: A cultura do milho é conhecida mundialmente e apresenta grande importância para o 

cenário comercial. Com o objetivo de avaliar o crescimento, desenvolvimento e produtividade 

de massa seca e de grãos de uma variedade de milho crioulo roxo em cultivo adensado, 

submetido a diferentes dosagens de adubação de cobertura, instalou-se um experimento na 

Fazenda Experimental Rio Manso, situada em Couto de Magalhães de Minas-MG. O 

experimento foi implantado no mês de maio de 2016 e recebeu aporte de irrigação. O 

delineamento experimental foi blocos casualizados com 5 tratamentos e quatro repetições. Os 

tratamentos consistiram em diferentes doses do fertilizante formulado NPK 25-00-20: T1) 0 kg 

ha-1; T2) 140 kg ha-1; T3) 280 kg ha-1; T4) 560 kg ha-1 e T5) 840 kg ha-1. Foram avaliados os 

teores de clorofila a, b e total, altura e diâmetro do colmo, matéria seca e produtividade. Os 

resultados mostraram que o milho crioulo roxo, adequadamente nutrido, apresenta potencial 

tanto para a produção de massa (silagem) quanto para a produção de grãos, tendo em vista as 

máximas produtividades alcançadas neste trabalho, mesmo em condição de adensamento 

populacional. Com uma adubação de cobertura mínima (140 kg ha-1 de NPK 25-00-20) foi 

possível obter incrementos significativos em ambos os parâmetros de produtividade Doses 

estimadas entre 450 a 560 kg ha-1 foram suficientes para atender as demandas fisiológicas e 

morfológicas das plantas de milho crioulo roxo, o que corresponde a uma variação entre 90 a 

112 kg ha-1 de K2O e 112 a 140 kg ha-1 de N. A dose de 840 kg ha-1, que equivale a 168 kg 

ha-1 de K2O e 210 kg ha-1 de N foi a que proporcionou as maiores produtividades de massa 

seca e de grãos. No entanto, deve-se lembrar que as plantas do experimento não sofreu déficit 

hídrico, uma vez que estava sob condições de irrigação, devendo-se levar em consideração se 

seria economicamente viável a aplicação de uma elevada dose em função do ganho de 

produtividade e do preço de comercialização do produto final. Conclui-se que a utilização do 

milho crioulo roxo em Couto de Magalhães de Minas, sob adequada adubação e disponibilidade 

hídrica pode ter rendimentos similares a muitos materiais comerciais utilizados na região. 

 
Apoio: PROEXC 
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SINT0059 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA 

DE TURFEIRAS TROPICAIS DE MONTANHA 
 

APARECIDO DE PENAFORT ABREU FILHO,UIDEMAR MORAIS BARRAL,ALEXANDRE 

CHRISTOFARO SILVA,CAMILA RODRIGUES COSTA,GEISLA MENDES 

MACEDO,IZADORA RODRIGUES GOMES 

 
E-mail: cidinhoagronomia@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: As turfeiras armazenam grandes quantidades de água, constituindo verdadeiros 

aquíferos, além de estocarem grandes quantidades de carbono. As flutuações do lençol freático 

superficial são cruciais na dinâmica das turfeiras, uma vez que influenciam decisivamente o 

acúmulo e decomposição da matéria orgânica. Estas flutuações influenciam a composição 

química da água, o fluxo CO2 para atmosfera e controlam o fluxo de C nas águas de turfeiras. O 

entendimento dos fatores que levam a mudanças nos atributos químicos e físicos da água destes 

ecossistemas é fundamental, pois eles constituem cabeceiras do rio Araçuaí. No entanto, o 

monitoramento da qualidade da água em um sistema fluvial é complexo, devido às incertezas 

inerentes à fonte contaminante e a interconectividade entre a qualidade da água e variáveis 

relacionadas à bacia hidrográfica e ao curso d’água. Vários autores enfatizaram a utilidade de 

reduzir a complexidade dos dados da qualidade da água por análise estatística exploratória. 

Métodos estatísticos multivariados como a análise de componentes principais/análise fatorial 

(CPA/FA) reduzem o número de variáveis envolvidas no processo. O objetivo do trabalho foi 

avaliar a variação das características físico-químicas de água de duas turfeiras das cabeceiras do 

rio Araçuaí por meio de métodos de análise multivariada. Amostras de água foram coletadas e 

foram analisados Cl-, NO32+, P total, K+, NH3, Al3+, Fe2+, turbidez e DQO. No campo foram 

mensurados T °C, ORP, pH, CE, O2, SST. Os dados foram normalizados e submetidos à análise 

fatorial, com uso da análise de componentes principais para extração dos fatores. Também foi 

usado o método dos mínimos quadrados ponderados para entendimento das épocas de 

ocorrência dos processos identificados pelos fatores. Para as duas turfeiras analisadas foram 

identificadas as principais variáveis que influenciam a qualidade da água. Para a turfeira 1 as 

variáveis identificadas foram O2, SST, NH3, Al3+, Fe2+, turbidez e DQO. Para turfeira 2, pH, 

CE, SST, NH3, Fe2+e DQO.Os principais processos que influenciam nestas variáveis são a 

decomposição da matéria orgânica e de plantas da superfície, condicionados principalmente 

pelas chuvas, que contribuem para movimentação do nível de água nas turfeiras. Foi possível 

identificar para as duas turfeiras grupos de variáveis que melhor representam a qualidade da 

água, os principais processos que influenciam tais variáveis e quais épocas são propicias a 

ocorrerem. 

 
Apoio: AGRADECIMENTOS: FAPEMIG, PE RIO PRETO, CAPES E CNPQ. 
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SINT0060 - Caracterização isotópica da matéria orgânica da turfeira 

do Rio Araçuaí - MG: inferências paleoambientais 
 

IZADORA RODRIGUES GOMES,CAMILA RODRIGUES COSTA,ALEXANDRE 

CHRISTOFARO SILVA,CYNTHIA FERNANDES PINTO DA LUZ,INGRID HORÁK 

TERRA,CARLOS VICTOR MENDONÇA FILHO,UIDEMAR MORAIS BARRAL,APARECIDO 

DE PENAFORT ABREU FILHO,GEISLA MENDES MACEDO 

 
E-mail: izadoragomesg@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: As turfeiras são ambientes transitórios entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, 

formados pela acumulação sequencial de matéria orgânica (MO) parcialmente decomposta. 

Análises de isótopos de 13C e 15N permitem conhecer a origem da MO solo, reconhecendo o 

padrão fotossintético (C3, C4 e CAM) e o tipo (terrestre ou aquática) da vegetação pretérita. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi utilizar a composição isotópica (13C e 15N) de um 

testemunho para inferir mudanças paleoambientais em uma turfeira tropical de montanha 

situada na Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais, Brasil. Foi coletado um testemunho da 

turfeira do Rio Araçuaí (23 K 678749 S. 7982411 W) de 368 cm de espessura, amostrado a cada 

5 cm, para determinação dos valores de C, N, 13C, 15N e razão C/N. Realizou-se também 

datações radiocarbônicas em 4 profundidades (20, 125, 227 e 321 cm). Os resultados 

permitiram inferir quatro fases de mudanças paleoambientais: I) 7.700 a 6.300 anos cal. AP 

(camada 380-290 cm): apresentou valores de 13C variando entre -23 a -25‰, 15N de 1 a 3‰ e 

C/N de 33 a 42, indicando um domínio de plantas C3 e um clima mais seco; II) 6.900 a 4.150 

anos cal. AP (290-205 cm): os valores de 13C variaram entre -21 a -25‰, 15N de 2 a 5‰ e C/N 

de 32 a 40, sugerindo um aumento na contribuição de plantas C4 e uma tendência de aumento 

da umidade; III) 4.150 a 450 anos cal. AP (205-30 cm): valores de 13C variaram entrede -22 a -

24‰, 15N de 3 a 5‰ e C/N de 21 a 30 indicando um retorno da vegetação de plantas C3 e 

clima úmido; IV) 450 anos cal. AP até o presente (30 cm -superfície); valores de 3C variaram de 

-19 a -22‰, 15N de 4 a 5‰ e C/N em torno de 22, indicando mistura de matéria orgânica de 

origem terrestre (C3 e C4) e aquática, mas com predomínio de plantas terrestres e aumento das 

condições de umidade, semelhante às condições atuais. Com base nos dados de composição 

isotópica pode-se inferir quatro fases de mudanças paleoambientais de ocorridas na turfeira do 

Rio Araçuaí a partir de ~7.700 anos cal. AP. 

 
Apoio: FAPEMIG (CAG APQ-01614-14; CAG PPM-056816); CAPES, CNPQ 
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SINT0061 - CONTAGEM DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS EM 

PLANTAS JOVENS DE EUCALIPTO. 
 

JOYCINARA PEREIRA DE MATOS,CAIQUE MENEZES DE ABREU,ROBERTA DE 

VASCONCELOS RAMIRES,PAULO HENRIQUE GRAZZIOTTI,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA,VINÍCIUS ASSUNÇÃO COELHO,ELIANE CRISTINE SOARES DA COSTA,LAUANA 

LOPES DOS SANTOS 

 
E-mail: joycinara31@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Tecidos vegetais, incluindo raízes e folhas, são habitados por bactérias denominadas 

endofíticas, cuja interação com a planta pode conferir características vantajosas ao hospedeiro. 

Sabe-se que diversos fatores bióticos e abióticos podem influenciar o crescimento das plantas, 

como eucalipto, e a interação com essas bactérias podem propiciar a essa cultura maior 

resistência a condições adversas. Esse fato é de grande interesse agronômico e biotecnológico, 

contudo, mais estudos desses micro-organismos são necessários para melhor entendimento e 

posterior utilização de suas propriedades biotecnológicas. O objetivo do presente trabalho foi 

quantificar o número de bactérias endofíticas de folhas e raízes de plantas jovens de eucalipto e 

avaliar se esse número varia de acordo com os locais de ocorrência das plantas. Plantas jovens 

de Eucalyptus foram amostradas em cinco locais, com quatro repetições. Cada repetição foi 

composta de uma planta jovem de eucalipto. Quatro destes locais são Campus Rupestres 

próximos a estradas em Diamantina-MG. Estas são áreas não cultivadas de solos pobres e as 

plantas surgiram espontaneamente. O quinto local foi o viveiro de produção de mudas da 

empresa Aperam BioEnergia Ltda. em Itamarandiba-MG. As plantas coletadas no viveiro são 

do Híbrido espontâneo de E. urophylla - 0056, cultivadas sob condições ótimas para 

crescimento. As plantas foram coletadas e acondicionados em sacos de polipropileno e caixa 

térmica, transportados para o Laboratório de Microbiologia do Solo da UFVJM, sendo 

processados no mesmo dia da coleta. A quantificação das bactérias endofíticas foi determinada 

pelo método de contagem em placas e expresso pelas unidades formadoras de colônias (UFC) 

por grama de massa vegetal. Os dados foram transformados por log (x + 0,5) e submetidos à 

análise de variância para detectar diferenças entre locais e órgãos de extração e as médias das 

UFC comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. O número de bactérias endofíticas 

foi em média 7,9 x 102 para folhas e 7,9 x 103 para raízes, conferindo média 10 vezes maior nas 

raízes do que nas folhas jovens de Eucalyptus. O número de bactérias endofíticas, tanto nas 

folhas como nas raízes, foi em média 1,2 vezes maior nas plantas ocorrendo em solos pobres do 

Campus Rupestres em Diamantina do que no viveiro de produção de mudas de eucalipto em 

Itamarandiba-MG. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CAPES E APERAM BIOENERGIA LTDA 
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SINT0062 - DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE FUNGOS 

ENDOFÍTICOS EM PLANTAS JOVENS DE EUCALIPTO. 
 
AILTON DO CARMO SILVA,CAIQUE MENEZES DE ABREU,ROBERTA DE VASCONCELOS 

RAMIRES,PAULO HENRIQUE GRAZZIOTTI,MÁRCIA REGINA DA COSTA,JOYCINARA 

PEREIRA DE MATOS,ELIANE CRISTINE SOARES DA COSTA,LAUANA LOPES DOS 

SANTOS 

 
E-mail: ailton1silva1@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Micro-organismos endofíticos, geralmente fungos e bactérias, vivem 

sistematicamente no interior das plantas, sem causar dano aparente. Apesar da comprovada 

existência, ainda é incipiente os estudos em relação aos aspectos ecológicos e filogenéticos 

dessa interação. O objetivo do presente trabalho foi quantificar o número de fungos endofíticos 

de folhas e raízes de plantas jovens de eucalipto e avaliar se esse número varia de acordo com os 

locais de ocorrência das plantas. Plantas jovens de Eucalyptus de cinco locais foram amostradas, 

com quatro repetições. Cada repetição foi composta de uma planta jovem de eucalipto. Quatro 

destes locais foram próximas a estradas em Campus Rupestres em Diamantina-MG. Estas são 

áreas não cultivadas de solos pobres e as plantas surgiram espontaneamente. O quinto local foi o 

viveiro produção de mudas da empresa Aperam BioEnergia Ltda. em Itamarandiba-MG. As 

plantas coletadas no viveiro são Híbrido espontâneo de E. urophylla - 0056 e são cultivadas sob 

condições ótimas para crescimento. As plantas foram coletadas e acondicionadas em sacos de 

polipropileno e caixa térmica, transportadas no mesmo dia para o Laboratório de Microbiologia 

do Solo da UFVJM. A quantificação de fungos endofíticas foi determinada pelo método de 

contagem em placas e expresso pelas unidades formadoras de colônias (UFC) por grama de 

massa vegetal. Os dados foram transformados por log (x + 0,5) e submetidos à análise de 

variância para detectar diferenças entre locais e órgãos de extração e as médias das UFC 

comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. O número de fungos 

endofíticos foi em média 2,6 x 101 para folhas e 3,9 x 102 para raízes e foi 15 vezes maior nas 

raízes do que nas folhas jovens de Eucalyptus. O número de fungos endofíticos, tanto nas folhas 

como nas raízes, foi em média 1,6 vezes maior nas plantas ocorrendo no viveiro de produção de 

mudas de eucalipto em Itamarandiba do que em solos pobres do Campus Rupestres em 

Diamantina. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CAPES E APERAM BIOENERGIA LTDA 
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SINT0063 - Efeitos da antropização em veredas do Brasil Central 
 
ADRIENY KEROLLEN ALVES LOPES,RAFAELLA LORYANE ALVES CARDOSO,FABRÍCIO 

DA SILVA TERRA,LEONARDO BARROS DOBBSS,IGOR ALEXANDRE DE 

SOUZA,ALEXANDRE CHRISTOFARO SILVA,ADEMIR FONTANA ,INGRID HORÁK TERRA 

 
E-mail: adrienylopeskerollen@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Veredas são ecossistemas ocorrentes no bioma Cerrado caracterizadas pela presença 

da palmeira Buriti em ambientes mal drenados. Seus solos têm alto teor de matéria orgânica e 

atuam como reservatórios de água. Em Minas Gerais elas são protegidas por lei, e a maioria 

sustentam os principais afluentes do rio São Francisco. Com o aumento das atividades agrícolas 

no centro do Brasil, elas têm sido frequentemente exploradas de forma inadequada. Aqui, 

apresentamos uma caracterização baseada em atributos morfológicos e físicos de dois perfis de 

solo, cada um representando uma parte de uma mesma vereda no noroeste de Minas Gerais, e 

em diferentes condições: antropizado (PA) à jusante e preservado (PP) à montante da bacia 

hidrográfica em estudo, 2,5 km separadas entre si. A antropização foi decorrente da construção 

de um canal de drenagem artificial. O PA, com 81 cm de profundidade, foi amostrado por 

horizontes (9 amostras) num perfil exposto no canal, e o PP, com 160 cm de profundidade, foi 

amostrado a cada 20 cm no trado (8 amostras). As propriedades analisadas foram: carbono 

orgânico (Corg), fibras não esfregadas (FNE), fibras esfregadas (FE), densidade do solo (Ds), 

densidade da matéria orgânica (Dmo), umidade gravimétrica (Ug), resíduo mínimo (RM) e 

conteúdo de material mineral (MM). O PA foi classificado como Organossolo Háplico sáprico 

térrico, com teor máximo de Corg  de 250 g Kg-1 no primeiro horizonte, diminuindo até a base 

para 7%, com ausência de fibras e muito decomposto. Valores de Ug também decresceram de 

34 para 21% em profundidade, enquanto MM e Ds aumentaram até 89% e 1,4 Mg m-3, 

respectivamente. O PP foi classificado como Organossolo Háplico fíbrico típico, com valores de 

Corg maiores do que os vistos em PA, variando de 34 a 59%, e maiores de FNE, FE e Ug 

aumentando em profundidade até 76, 68 e 90%, respectivamente. Valores de MM e Ds 

diminuíram até 4% e 0,09 Mg m-3, respectivamente. Os valores de Dmo e RM para PA 

variaram entre 0,14-0,20 Mg m-3 e 0,18-0,90 m m-1, respectivamente, e para PP entre 0,08-

0,18 Mg m-3 e 0,003-0,09 m m-1. As variações entre esses atributos refletem os estados de 

conservação desses dois perfis. O PA é mais degradado com estágio avançado de decomposição 

do material, perdendo espessura e reduzindo a porosidade do solo e, consequentemente, sua 

capacidade de armazenamento de água. O PP é mais preservado com maior teor de matéria 

orgânica e capaz de armazenar mais água. 

 
Apoio:  
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SINT0064 - Ensaio de Inderbitzen modificado para caracterização da 

erodibilidade de solos 
 
ANDRÉA CRISTINA THOMA,ALEXANDRE CHRISTOFARO SILVA,BERNAT VINOLAS PRAT 

 
E-mail: deiathoma@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Com intuito de desenvolver pesquisas em laboratório para avaliar a eficiência do 

controle de erosão, foram realizadas modificações no ensaio de Inderbitzen (1961). As 

modificações realizadas foram: inserção de simulador de chuva, bancada de testes com mesa de 

suporte ajustável para diferentes declividades, rampa de escoamento preenchida com a amostra 

de solo indeformada, com 15x20x40 cm (altura, largura e comprimento), podendo-se usar 

materiais como barreira para reduzir a velocidade da água da chuva e reduzir a erosão. O 

simulador de chuva é responsável pela reprodução de eventos de chuva de intensidade máxima 

de 125 mm h-1, capaz de reproduzir precipitações com intensidade e tamanho de gota 

específico. A rampa de escoamento foi produzida com chapa metálica 2,00 mm de espessura, 

nas dimensões de 20x20x40 cm, para ser precisamente cortada e dobrada de modo a garantir o 

layout preestabelecido para o equipamento e suportar o peso das amostras (aproximadamente 33 

kg solo molhado).  Servirá, ainda, para simular o defluxo superficial, que transportará os 

sedimentos para recipientes coletores. A mesa de suporte foi construída em perfil metálico em 

forma de “U” de 50mm de comprimento x 25mm altura x 2mm espessura. Os pés dianteiros 

foram feitos em metalon 15x15x1,2 mm e 80 cm altura. Os pés traseiros dispõem de mecanismo 

que permite a mudança de declividade da rampa de escoamento. Para dar estabilidade ao 

material na rampa foram inseridas duas barras rosqueáveis, mantendo os pés estáveis mesmo 

com os ajustes de declividade. Com tudo preparado far-se-á a simulação de chuva com tempos 

pré-determinados (5, 15, 30, 60 e 120 minutos) o material erodido será coletado em baldes, e 

logo após, será passado por um conjunto de peneiras de malhas 4,8; 2,0; 0,42 e 0,074mm. O 

material retido será colocado em recipiente e levado a estufa para a obtenção do seu peso seco; 

obtenção dos valores de peso seco acumulado nos respectivos tempos, correlacionando-se os 

valores encontrados com o da área da amostra. Por meio da medida de erosão (E), será possível 

avaliar a suscetibilidade erosiva. O mesmo método de ensaio poderá ser realizado para tipos 

diferentes de solos, permitindo observar e comparar como os processos erosivos atuam em 

vários solos. O baixo custo do ensaio de Inderbitzen modificado e a utilização de simulador de 

chuvas com intensidade controlada possibilitará sua utilização em um amplo espectro de 

pesquisas relacionadas à erodibilidade de diferentes tipos de solo. 

 
Apoio: UFVJM / PPGPV/CAPES/FAPEMIG/CNPQ 
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SINT0065 - PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA PARA CINCO 

ESPAÇAMENTOS DE EUCALIPTO 
 

RAFAEL GOMES GUIMARAES SANTOS,RODOLFO CAMPOLINA CUNHA DE 

OLIVEIRA,RÔMULO DUARTE COSTA,ISADORA DE OLIVEIRA FERREIRA,TAMIRES 

MOUSSLECH ANDRADE PENIDO,BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,REYNALDO CAMPOS 

SANTANA 

 
E-mail: rafaelgguimaraes15@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do espaçamento na produção de 

serapilheira em plantações de eucalipto. O estudo foi conduzido a 17º50’ de latitude sul e 42º49’ 

de longitude oeste (Datum SIRGAS 2000), no município de Itamarandiba-MG. O experimento 

foi instalado em dezembro de 2002, utilizando um híbrido de Eucalyptus grandis W. Hill ex 

Maiden x Eucalyptus camaldulensis Dehnh, sobre Latossolo Vermelho-Amarelo, em relevo 

plano e a 1.097m de altitude. Adotou-se o delineamento em blocos ao acaso, com três blocos. 

Os tratamentos foram assim constituídos: T1 – 3,0 x 0,5m; T2 – 3,0 x 1,0m; T3 – 3,0 x 1,5m; 

T4 – 3,0 x 2,0m e T5 – 3,0 x 3,0m; 3,0m foi a distância fixa entre linhas de plantio. Definiram-

se seis linhas de plantio com 28 plantas por unidade experimental, totalizando 168 indivíduos. 

Aos 85 meses de idade, foram distribuídos aleatoriamente dois pontos de coleta de serapilheira 

no interior das unidades experimentais; assumiu-se bordadura dupla. A coleta foi realizada 

manualmente, com auxílio de gabarito (dimensões internas de 48 x 48cm). Para a quantificação 

da biomassa de serapilheira, o material coletado foi seco em estufa com circulação forçada de ar 

a 65ºC, até peso constante, e pesado em balança de precisão. A normalidade de resíduos foi 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, a homocedasticidade da variância por Bartlett, a 

independência de resíduos por Durbin-Watson e a aditividade por Tukey. Realizou-se análise de 

variância. Para diagnóstico de efeito estatístico, empregou-se 5,0% de significância em todas as 

análises. Estas foram realizadas com o software R versão 3.3. Os dados atenderam as 

pressuposições testadas e o coeficiente de variação experimental foi de 20,15%. Não foi 

observado efeito dos tratamentos na produção de serapilheira (p > 0,05). A média da quantidade 

serapilheira produzida foi de 16,72 ± 3,52 ton/ha. Conclui-se que os espaçamentos estudados 

não influenciaram a produção de serapilheira aos 85 meses de idade. 

 
Apoio: UFVJM; APERAM BIOENERGIA LTDA.; NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

SILVICULTURA (NESIL) 
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SINT0066 - QUANTIFICAÇÃO DE ACTINOBACTÉRIAS 

ENDOFÍTICAS EM FOLHAS E RAÍZES DE PLANTAS JOVENS 

DE EUCALIPTO 
 

VINÍCIUS ASSUNÇÃO COELHO,CAIQUE MENEZES DE ABREU,ROBERTA DE 

VASCONCELOS RAMIRES,PAULO HENRIQUE GRAZZIOTTI,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA,AILTON DO CARMO SILVA,ELIANE CRISTINE SOARES DA COSTA,LAUANA 

LOPES DOS SANTOS 

 
E-mail: vicocoelho@yahoo.com.br 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Alguns micro-organismos conseguem estabelecer no interior dos mais diferentes 

tecidos das plantas, são denominados endofíticos. As actinobactérias se destacam devido a sua 

importância biotecnológica como produtores de dois terços dos antibióticos. O objetivo do 

presente trabalho foi quantificar o número de actinobactérias endofíticas de folhas e raízes de 

plantas jovens de eucalipto e avaliar se esse número varia de acordo com os locais de ocorrência 

das plantas. Plantas jovens de Eucalyptus foram amostradas em cinco locais, com quatro 

repetições. Cada repetição foi composta de uma planta jovem de eucalipto. Quatro destes locais 

foram próximas a estradas em Campus Rupestres em Diamantina-MG. Estas são áreas não 

cultivadas de solos pobres e as plantas surgiram espontaneamente. O quinto local foi o viveiro 

produção de mudas da empresa Aperam BioEnergia Ltda. em Itamarandiba-MG. As plantas 

coletadas no viveiro são híbridos espontâneos de E. urophylla - 0056 e foram cultivadas sob 

condições ótimas para crescimento. As plantas foram coletadas e acondicionadas em sacos de 

polipropileno e caixa térmica, transportadas no mesmo dia para o Laboratório de Microbiologia 

do Solo da UFVJM. A quantificação das actinobactérias endofíticas foi determinada pelo 

método de contagem em placas e expresso pelas unidades formadoras de colônias (UFC) por 

grama de massa vegetal. Os dados foram transformados por log (x + 0,5) e submetidos à análise 

de variância para detectar diferenças entre locais e órgãos de extração e as médias das UFC 

comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. O número de actinobactérias 

endofíticas em plantas jovens de eucalipto foi em média 1,0 x 101 para folhas e 2,4 x 103 para 

raízes e foi 249 vezes maior nas raízes do que nas folhas independente do local onde as plantas 

ocorriam. O número de actinobactérias não foi influenciado pelos locais avaliados, 

evidenciando pouca relação entre o ambiente e a comunidade endofítica de actinobactérias. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CAPES e Aperam BioEnergia Ltda. 
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SINT0067 - RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL 

UTILIZANDO ANÁLISES GEOQUÍMICAS NA TURFEIRA DO 

RIO PRETO SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL, MG 
 
GEISLA MENDES MACEDO,CAMILA RODRIGUES COSTA,ALEXANDRE CHRISTOFARO 

SILVA,INGRID HORÁK TERRA,CYNTHIA FERNANDES PINTO DA LUZ,CARLOS VICTOR 

MENDONÇA FILHO,UIDEMAR MORAIS BARRAL,APARECIDO DE PENAFORT ABREU 

FILHO,IZADORA RODRIGUES GOMES 

 
E-mail: geisla25@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: A composição geoquímica do material orgânico (MO) e inorgânico dos solos de 

turfeiras registram informações sobre as condições climáticas no momento de sua deposição. Os 

isótopos do 13C e 15N permite conhecer a origem do MO pelo padrão fotossintético (C3, C4 e 

CAM) e assim realizar inferências paleoambientais. O material mineral permite inferir sobre a 

evolução da paisagem. Avaliou-se a composição geoquímica da turfeira do Rio Preto (RP), 

Serra do Espinhaço Meridional, Minas Gerais, a fim de reconstituir as mudanças 

paleoambientais. Um testemunho de 3,71 m da RP (18°14.5’25"S; 43°19.7’24"W; 1.593 m.s.m) 

foi amostrado a cada 5 cm para análises da composição geoquímica. Realizou-se datação 14C 

em 4 profundidades (20, 172, 330 e 368cm). Os resultados permitiram inferir 5 fases de 

mudanças paleoclimáticas: I) 23.000 a 13.500 anos cal. AP: os valores de 13C variaram de -24 a 

-20‰, 15N de 0,35 a 5‰, razão C/N de 20 a 45, Si de 37 a 66%, Al de 22 a 38%, K de 3 a 7%, 

Ti de 2 a 6%, indicando predomínio de plantas C3, condição úmida e acentuada ocorrência de 

erosão; II) 13.500 a 11.700 anos cal. AP: os valores de 13C variaram entre -25 a -21‰, o 15N 

entre 2 e 4‰, C/N de 33 a 44, Si de 13 a 48%, Al de 22 a 36%, K de 2 a 6%, Ti de 4 a 6%, 

indicando expansão de plantas C3, aumento da umidade e uma leve diminuição dos episódios 

erosivos; III) 11.700a 8.500 anos cal. AP: os valores de 13C variaram entre -24 a -19‰, 15N 

entre 3 a 4‰, C/N de 28 a 46, Si de 16 a 25%; Al de 24 a 30%, K de 2 a 6%, Ti de 3 a 6%, 

sugerindo mudança da vegetação de plantas C3 para C4, declínio da umidade e redução de 

erosão; IV) 8.500 a 7.000 anos cal. AP: os valores de 13C variaram de -22 a -21‰, 15N de 4 a 

5‰, C/N de 34 a 42, Si de 10 a 20%, Al de 17 a 28%, K de 3 a 5%, Ti de 1 a 3%, indicando 

aumento de plantas C4, clima seco e redução drástica da erosão; V) 7.000 anos cal. AP até o 

presente: os valores de 13C variaram entre -23 e-20‰, de 15N de 4 a 6‰, C/N  de 21 a 48, Si 

de 11 a 21%; Al de 4 a 20%, K de 0,5 a 3%, Ti de 0,2 a 2%, indicando mistura de MO, terrestre 

e aquática, com predomínio de plantas terrestres, aumento da umidade acompanhado de um 

pequeno aumento da erosão principalmente nas camadas superficiais, semelhante às condições 

atuais. As análises permitiram inferir alterações na cobertura vegetal, nas condições de umidade 

e no ambiente de sedimentação da Turfeira RP. 

 
Apoio: FAPEMIG (CAG APO-01614-14; CAG PPM-0568-16); CAPES; CNPQ 
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SINT0068 - RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE UM LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO SOB DIFERENTES 

MANEJOS E USO 
 

DOUGLAS WILLIAM BATISTA PORTO,EUDES NEIVAJÚNIOR,ANDRÉ CABRAL 

FRANÇA,FELIPE DOUGLAS SOARES LEAL,FAUSTO HENRIQUE VIEIRA 

ARAÚJO,ADOLPHO HENRIQUE PEREIRA,BARBARA MARIA DA CRUZ BENTO,LEVY 

TADIN SARDINHA 

 
E-mail: douglasw1996@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Uma das principais causas da degradação do solo é a compactação, provocada por 

práticas agrícolas inadequadas. A resistência do solo à penetração (RP) tem se mostrado como 

alternativa eficaz para identificar e prevenir essa compactação, pois está diretamente relacionada 

ao crescimento das plantas. O valor de RP igual a 2 Mpa é considerado o valor crítico para o 

crescimento das plantas em diferentes sistemas de manejo. Objetivou-se com este estudo gerar 

modelos de resistência à penetração de um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, sob 

diferentes manejos e uso e avaliar através desses modelos, o uso ou manejo que apresenta a 

estrutura do solo degradada ou com susceptibilidade à degradação. O estudo foi realizado no 

município de Curvelo-MG. Foram avaliados dois manejos e um uso do solo, sendo eles: Plantio 

direto de milho, pastagem de ovinos e mata natural. Com auxílio de um amostrador de Uhland, 

amostras indeformadas de solo foram coletadas na camada de 0–5 cm e levadas para 

laboratório. No laboratório, as mostras foram preparadas para que seu volume coincidisse com o 

volume do anel, facilitando assim o cálculo de densidade do solo e manuseio das mesmas.  Para 

cada área de estudo, coletou-se cinco amostras.  Neste ensaio, utilizou-se um penetrômetro 

portátil de avaliação de perfis de solos. Depois de trabalhadas, as amostras foram saturadas com 

água destilada por 48 horas. Os ensaios de resistência à penetração tiveram início após a 

saturação das amostras e se consistiu em medir a resistência do solo dentro do anel usando o 

penetrômetro já descrito e pesando-se as amostras logo em seguida. Esse procedimento foi 

repetido até que o solo apresentasse valor de umidade que não permitisse mais a leitura da 

resistência à penetração, sendo então, as amostras levadas à estufa 105ºC por 24h para secagem. 

Com os valores das massas dos solos úmidos e secos, calcularam-se as umidades 

correspondentes aos valores das avaliações das resistências à penetração. De posse das 

informações de resistência à penetração versus umidade, pôde-se então obter os valores 

máximos de Resistência do solo à penetração. As equações foram comparadas estatisticamente 

pelo teste de Snedecor e Cochran (1989). O sistema sob pastagem de ovinos, plantio direto e 

mata apresentaram valores de resistência à penetração iguais a 1,74, 0,93 e 0,83 Mpa 

respectivamente. Nenhum dos manejos apresentou resistência à penetração superior aos 2 MPa  

na umidade de  capacidade de campo (33%). 

 
Apoio:  
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SINT0069 - Samusci 
 
GUSTAVO PATRICK ALVES,GUILHERME ROBERT SILVEIRA SANTOS,THIAGO FRANCHI 

PEREIRA DA SILVA 

 
E-mail: farko_moot@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: Utilizamos oque aprendemos nas disciplinas para elaborar um produto/modulo de 

sensoriamento capaz de registrar informações importante sobre o terreno de cultivo, esse 

modulo e capaz de se comunicar com a internet onde temos um servidor pronto para receber 

estes dados, neste mesmo servidor temos um algoritmo que e capaz de fazer a leitura e 

interpretação desses dados, assim podem efetuar o controle eficiente de bombas e válvulas, 

utilizamos uma plataforma onde e expresso para o usuário as informações já tratadas e de fácil 

leitura, apresentamos alguns dados em porcentagem como também em gráficos, a partir dai o 

usuário pode efetuar o acionamento de bombas mesmo não estando presente na propriedade, 

tem também a opção de pre-programar o sistema para acionar ou não as bombas com 

determinadas informações, por exemplo umidade da região abaixo de 20% acionar bomba 

responsável por irrigar o local, podemos também efetuar o controle de pragas a partir destes 

dados. 

 
Apoio:  
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SINT0070 - Sensibilidade de Bactérias do Gênero Bradyrhizobium sp. 

a Herbicidas 
 

GABRIELA MADUREIRA BARROSO,DANIELA TORRES MORANDI,TAMARA KELLY 

MARQUES ROCHA NUNES,DOUGLAS ADRIANO SANTOS,KELLY DAYANNE 

MOREIRA,IVANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA,JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: gabi.m.b@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: O nitrogênio compõe moléculas orgânicas importantes para os seres vivos, como as 

proteínas e ácidos nucléicos. Porém, para que ele seja utilizado biologicamente, deve ser fixado 

e combinado a outros elementos. Dentre os tipos de fixação, a de maior destaque é a fixação 

biológica, feita por bactérias diazotróficas que vivem em simbiose com plantas da família 

Leguminosae. Leguminosas arbóreas são comumente utilizadas na recuperação de áreas 

degradadas, já que essa relação simbiótica é favorável ao desenvolvimento dessas plantas. 

Contudo, essa associação pode ser afetada por atividades antrópicas, como a utilização de 

agrotóxicos. O uso de herbicidas, por exemplo, deve ser feito cuidadosamente, pois quando 

utilizados de maneira incorreta podem chegar a vegetações ripárias e fauna próximas ás áreas de 

aplicação. Os herbicidas são transportados por deriva, lixiviação e escorrimento superficial, o 

que faz com que atinjam também a microfauna presente no solo e nas raízes de espécies 

arbóreas e comprometam o processo de simbiose. A inoculação de bactérias tolerantes aos 

herbicidas garantiria um melhor estabelecimento das plantas e eficiente recuperação da área 

degrada. Poderiam ser inoculadas também em espécies florestais de interesse econômico para 

melhorias no cultivo. Para isso, é necessário avaliar o impacto direto dos herbicidas sobre as 

bactérias. Objetivou-se avaliar a sensibilidade in vitro de bactérias do gênero Bradyrhizobium 

sp. a herbicidas. Foi conduzido um experimento em laboratório, montado em DIC, com oito 

repetições. Os tratamentos foram os herbicidas: 2,4-D, oxyfluorfen, sulfentrazone, clomazone, 

glyphosate, glufosinato de amônio, atrazine, ametrin e diuron em suas doses comerciais, 1612, 

480, 500, 720, 960, 400, 3000, 3500 e 1600 g ha-1 respectivamente, mais o controle. O 

crescimento bacteriano foi avaliado pela leitura da densidade ótica em espectrofotômetro 

durante vinte horas e correlacionada às unidades formadoras de colônia. Os dados foram 

submetidos à análise de variância, regressão linear, teste de identidade de modelos e 

agrupamento de Skot-Knott a 5% de significância. As bactérias apresentaram comportamento 

linear quadrático em todos os tratamentos, ametrin e oxyfluorfen não diferiram do controle. O 

herbicida glyphosate ocasionou diminuição do crescimento bacteriano ao longo do tempo. 

Bradyrhizobium sp. mostrou-se sensível à presença do sulfentrazone e diuron, que ocasionaram 

menor número de  bactérias no período final de avaliação. 

 
Apoio: UFVJM, EMBRAPA AGROBIOLOGIA 
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SINT0071 - Solos agrícolas de Couto de Magalhães de Minas: uma 

avaliação técnico-participativa 
 

JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA,CLEBERTY JOSÉ RODRIGUES FERREIRA,NUBIA 

CASSIANA SANTOS 

 
E-mail: josimarodrigues@yahoo.com.br 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico sobre as características dos solos 

agrícolas do município de Couto de Magalhães de Minas e seus potenciais, por meio de 

metodologias participativas e análise técnica. Esse tipo de avaliação pode ser denominado de 

Diagnóstico Rural Técnico-Participativo (DRTP), uma vez que se utilizou de metodologias 

participativas para a coleta de informações atreladas a consulta documental sobre o assunto. 

Para realizar o estudo, a equipe avaliou 110 áreas agrícolas distribuídas em 40 propriedades 

familiares de 9 comunidades rurais (Abóboras, Água Espalhada, Amendoim, fazenda João 

Pereira, Gangorras, Marimbeiro, Pedras, São Gonçalo das Canjicas e Tomé) e uma no perímetro 

urbano. O presente trabalho foi de extrema importância regional, visto que um diagnóstico desta 

natureza serve de base para planejamento agrícola municipal, criação de políticas públicas, bem 

como aporte para o trabalho de instituições públicas como a EMATER, IDENE, Universidades 

e Institutos Federais, além de Organizações da Sociedade Cilvil. O DRTP completo originou 

uma publicação na forma de livro, que está sendo editada e em breve será disponibilizada para a 

região. Em relação às características dos solos agrícolas de Couto de Magalhães de Minas, foi 

observado que 42 % das áreas apresentam relevo suave ondulado; 24 % declivoso; 30 % plano e 

4 % ondulado. A maioria dos solos são profundos (94 %) e permitem a implantação de culturas 

perenes ou anuais. O mapa de solos de Minas Gerais mostra que as principais classes de solo 

existentes no município são Latossolo Vermelho distrófico típico; Cambissolo Háplico 

distrófico típico; Neossolo Litólico e o restante são afloramentos rochosos.  Quanto à textura, 

foi observado cerca de 40 % de solos arenosos; 35 % de textura média; 21 % argilosos e apenas 

4 % muito argiloso. A pedregosidade é baixa em 24 % dos solos (presença de cascalhos); média 

em 8 % (cascalhos e calhaus); 12 % alta (cascalhos, calhaus e matacões) e 5 % muito alta (inclui 

afloramentos de rocha). Os solos apresentam coloração bruno (26 %); amarelo (21 %); 

vermelho (18 %); vermelho amarelo (17 %); acinzentado (13 %) e branco (5 %). Conclui-se que 

o município de Couto de Magalhães de Minas tem diferentes potenciais agrícolas, em razão das 

características dos solos agricultáveis e deve-se fazer um zoneamento agroclimático municipal 

aliando esse diagnóstico a informações climáticas para investir no potencial produtivo de cada 

comunidade rural. 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS; PRÓ-

REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) 
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SINT0072 - TEOR DE NITROGÊNIO NA SERAPILHEIRA PARA 

CINCO ESPAÇAMENTOS DE EUCALIPTO 
 

DHAÍLA AMANDA CARNEIRO ,RAFAEL GOMES GUIMARAES SANTOS,RODOLFO 

CAMPOLINA CUNHA DE OLIVEIRA,ANA JANAINA ALVES PAZ,TAMIRES MOUSSLECH 

ANDRADE PENIDO,BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,REYNALDO CAMPOS SANTANA 

 
E-mail: dhaila.amanda@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do espaçamento no teor de 

nitrogênio (N) em serapilheira de plantações de eucalipto. O estudo foi conduzido em área do 

município de Itamarandiba-MG, a 17º50’ de latitude sul e 42º49’ de longitude oeste (Datum 

SIRGAS 2000). O experimento foi instalado em dezembro de 2002, utilizando um híbrido de 

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus camaldulensis Dehnh., sobre Latossolo 

Vermelho-Amarelo, em relevo plano e a 1.097m de altitude. O delineamento experimental 

empregado foi o de blocos ao acaso, com três blocos, sendo os tratamentos assim constituídos: 

T1 – 3,0 x 0,5m; T2 – 3,0 x 1,0m; T3 – 3,0 x 1,5m; T4 – 3,0 x 2,0m e T5 – 3,0 x 3,0m; 3,0m foi 

a distância fixa entre linhas de plantio. Definiram-se seis linhas de plantio com 28 plantas por 

unidade experimental, totalizando 168 indivíduos. Aos 85 meses de idade, foram distribuídos 

aleatoriamente dois pontos de coleta de serapilheira no interior das unidades experimentais; 

assumiu-se bordadura dupla. Realizou-se a coleta manualmente, com auxílio de gabarito 

(dimensões internas de 48 x 48cm). O material coletado foi seco a 65ºC até peso constante em 

estufa com circulação forçada de ar, moído e, depois, submetido à digestão sulfúrica para 

determinação do N total pelo método Kjeldhal. A normalidade de resíduos foi avaliada pelo 

teste de Shapiro-Wilk, a homocedasticidade da variância por Bartlett, a independência de 

resíduos por Durbin-Watson e a aditividade por Tukey. Realizou-se análise de variância. Para 

diagnóstico de efeito estatístico, adotou-se 5,0% de significância em todas as análises. Estas 

foram realizadas com o software R versão 3.3. Os dados atenderam as pressuposições testadas e 

o coeficiente de variação experimental foi de 23,32%. Não foi observado efeito dos tratamentos 

no teor de N na serapilheira. A média do teor de N foi de 0,62 ± 0,15 dag/kg. Conclui-se que os 

espaçamentos estudados não influenciaram o teor de N na serapilheira aos 85 meses de idade. 

 
Apoio: UFVJM; APERAM BIOENERGIA LTDA.; NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

SILVICULTURA (NESIL) 
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SINT0073 - Trincheira-sala de aula: consolidando na prática conceitos 

de solos 
 

TAINÁ PEREIRA CAMPOS,JOÃO PAULO RIBEIRO LEITE,ADRIENY KEROLLEN ALVES 

LOPES,PEDRO CHAGAS PEREIRA NETO ,GABRIELA RODRIGUES GOMES ,CAIQUE 

SILVA ALVES,IGOR ALEXANDRE DE SOUZA,INGRID HORÁK TERRA 

 
E-mail: thaynacampos2011@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DO SOLO 

 

Resumo: O solo é considerado a base da produção agrícola, servindo de meio para o 

crescimento das plantas. Além disso, serve como filtro, retendo poluentes e evitando a 

contaminação de córregos, rios e nascentes. Vários são os processos que conduzem à sua 

degradação, e de maneira geral, devido ao uso inadequado.  A falta de informação é um dos 

principais motivos do uso irracional, sendo necessário um esforço maior para disseminar os 

conhecimentos a respeito desse bem indispensável. Nesse sentido, o projeto intitulado “Do 

quadro-negro ao perfil do solo: uma nova concepção de sala de aula”, aprovado no Edital 

01/2017 – PROGRAD/UFVJM, foi idealizado para a realização e instalação de uma “sala de 

aula” dentro de uma trincheira pedológica, ou seja, a exposição de um perfil  de solo em uma 

grande abertura feita à campo, com a alocação de uma estrutura didático-pedagógica, com o 

objetivo principal de oferecer aos alunos do Instituto de Ciências Agrárias (ICA-UFVJM) 

conhecimentos acerca do  solo  e  suas informações sobre origem, formação, atributos e 

comportamento frente aos diversos usos e manejos. Para isso, uma trincheira foi realizada, com 

4,80m x 2m na Fazenda Santa Paula – Campus Unaí/UFVJM, em um NITOSSOLO 

VERMELHO. Cadeiras e quadro-negro, objetos de uma típica sala de aula, aqui foram trocados 

pelas escadarias e a superfície exposta da trincheira, respectivamente. Diversos materiais 

didáticos foram elaborados para serem alocados no local, tais como maquetes, demonstrações, 

experimentos, pôsteres e panfletos, mostrando no seu ambiental natural, de maneira visual e 

real, todas as características e funções dos solos, propiciando discussões quanto as possíveis 

causas de formação e as principais inferências quanto ao uso já feito, e possíveis usos futuros. A 

princípio, a trincheira pedológica foi utilizada apenas nas aulas práticas da disciplina Gênese, 

Morfologia e Classificação dos Solos, mas tem como objetivo atender as demais disciplinas do 

ICA, relacionada ao solo, além do público externo, como alunos do ensino médio/fundamental, 

e produtores rurais da região, através de workshops, cursos e/ou dias de campo. Por fim, 

verificou-se que os alunos durante as aulas se sentiram muito mais motivados, e de fato, o 

conhecimento teórico tornou-se mais consolidado. Assim, alunos conscientes se tornam 

disseminadores do aprendizado e contribuem para a preservação deste meio que é de suma 

importância econômica e ambiental para a manutenção do ecossistema terrestre. 

 
Apoio: AO PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROAE)/PRÓ-

REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD). 
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SINT0074 - Influência da radiação solar na temperatura do ar em 

salas de maturação de queijo no município do Serro MG 
 
CHARLES PARANHOS OLIVEIRA,MARIA CLARA DE CARVALHO GUIMARÃES,PRISCILA 

APARECIDA ALVES BARBOSA,MATEUS ÁTILA DE SOUZA FERREIRA 

 
E-mail: charlescpo@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA 

 

Resumo: A portaria do IMA nº 518/02 determina padrões para produção de queijos artesanais 

que devem ser maturados à temperatura do ar (T) ambiente, que podem não manter o padrão de 

qualidade do produto final, havendo diferenças durante as estações do ano (MARTINS 2006). O 

objetivo desse trabalho foi comparar a T em queijarias localizadas na cidade do Serro/MG 

(latitude 18ºSul) no inverno e verão, buscando alternativas para minimizar os efeitos da 

estacionalidade sobre o queijo maturado. Foram instalados dattalogers na sala de maturação 

durante o inverno de 2017 e verão de 2017/18. Foi definida a orientação e a plotagem das faces 

sobre a carta solar, utilizando o software SolAr. A radiação solar incidente para a latitude 18ºSul 

foi obtida segundo Frota (2004). A partir das leituras da carta solar, observou-se que a face 

nordeste recebe toda a radiação solar no equinócio de verão (EV), durante o período de 5:30 às 

12:00 com total de 1578 W/m² e no equinócio de inverno (EI) das 6:45 às 15:00 com total de 

473 W/m². Na face sudoeste, no EV a radiação solar incidente é no período de 12:00 às 18:30 

com total de 2955 W/m² e já no EI é de 14:30 às 17:20 com total de 380 W/m². Para a face 

sudeste no EV o período de insolação é de 5:30 às 12:00 com total de 2955 W/m² e no EI das 

6:45 às 9:30 com total de 327 W/m². Na face noroeste, no EV o período de insolação é de 12:00 

às 18:30 com total de 1578 W/m² e no EI de 9:00 às 17:45 com total de 3853 W/m². No plano 

horizontal a radiação solar incidente no EV e EI é de 8619 e 5418 W/m², respectivamente. A 

variação da radiação que incide sobre os planos da edificação se devem às coordenadas solares, 

onde no verão o sol atinge alturas e azimutes maiores, ocasionando o efeito da estacionalidade. 

As médias de T de verão foram cerca de 6,43ºC superiores em relação ao inverno, sendo em 

ambas as estações as maiores T no período da tarde e noite e as menores durante a manhã. Frota 

& Schiffer (2006) salienta que se deve evitar que a radiação solar atinja diretamente as 

construções para prevenir ganhos de calor em demasiado. A partir do conhecimento da posição 

do sol e do efeito da incidência de radiação solar a melhor forma de diminuir a T interna é 

colocar barreiras físicas nas faces que recebem maior valor de radiação, o que diminui 

significativamente a transmissão de calor através das paredes. No telhado o ideal é trocar o forro 

PVC por laje com folhas de isopor o que diminui a transmissão de calor através dos elementos. 

 
Apoio: CAPES E CNPQ 
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SINT0075 - Quantificação do uso e ocupação do solo no município de 

Cabeceira Grande – Minas Gerais 
 
ROBERTA LEAO OLIVEIRA,IVAN PEREIRA DE SOUZA,ANDRÉ MEDEIROS DE ANDRADE 

 
E-mail: lleao.roberta@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA 

 

Resumo: O município de Cabeceira Grande - MG tem como principal fonte econômica a 

agropecuária, o uso do solo vem sendo alterado devido a praticas antrópicas há algumas décadas 

na região. O objetivo do presente trabalho foi levantar e mapear o uso e ocupação do solo no 

município de Cabeceira Grande, com enfoque na comparação de imagens obtidas nos anos de 

1987 e 2017. As áreas de estudo foi toda a região do município. Para a realização do estudo 

foram utilizadas imagens de satélite disponibilizadas pelos programas espaciais LANDSAT-5 

(sensor TM) e LANDSAT-8 (sensor OLI). Essas imagens foram recortadas e processadas 

através do software QGIS para a quantificação do uso e ocupação do solo. Observou-se que se 

predominava, no ano de 1987, grandes extensões de solo exposto claro e solo exposto escuro, 

sendo que este último era utilizado para práticas convencionais de agricultura. Porém com a 

obtenção, e analise da imagem de 2017 percebeu-se uma mudança nesse cenário, onde grande 

parte do solo exposto claro nas regiões sul e sudeste de Cabeceira Grande foi substituído por 

vegetação nativa. A área de solo exposto escuro localizada nas regiões norte e nordeste foi 

substituído por solo exposto claro e vegetação, dando indícios do uso de agricultura irrigada e 

práticas conservacionista como plantio direto, devido a presença de pivôs centrais e palhada. 

Com relação a classe de cursos d’água, não houve aumento significativo, porém, ocorreu a 

construção de algumas piscinas e barragens para uso da irrigação. Conclui-se que o solo foi 

utilizado predominantemente para cultivo convencional em 1987 e para lavoura de irrigação e 

sequeiro com utilização de plantio direto em 2017. 

 
Apoio: INPE, ICA-UFVJM 
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SINT0076 - Ambientes de Produção - conscientização sobre o uso dos 

solos na agricultura familiar 
 
LAURA DE LIMA RODRIGUES,IAGO DE OLIVEIRA BASTOS ,GERALDO JÚNIO MARTINS 

BARBOSA,HELOISA MARIA FALCÃO MENDES,INGRID HORÁK TERRA,MICHELINE 

CARVALHO SILVA,LEONARDO BARROS DOBBSS,ALCEU LINARES PÁDUA JUNIOR 

 
E-mail: laura.de.lima05@gmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: O estado de Minas Gerais é caracterizado por apresentar inúmeras propriedades de 

agricultura familiar, principalmente na mesorregião noroeste. O município de Bonfinópolis de 

Minas possui algumas destas comunidades, dentre elas, a Comunidade Saco da Roça, local do 

presente estudo. Os solos são importantes fatores de produção, a falta do conhecimento sobre 

seus atributos e suas respectivas potencialidades e limitações podem ser determinantes na 

produção das plantas, principalmente em propriedades com baixo nível tecnológico. Na 

comunidade cultiva-se em pequena escala, hortaliças, milho, feijão, cana-de-açúcar e maracujá. 

O trabalho teve como objetivo classificar os solos de quatro propriedades familiares e 

hierarquizar os atributos químicos, físicos e morfológicos dos solos que afetam a capacidade 

produtiva das lavouras.  Foram realizadas análises químicas com base nas profundidades de 0-

20 cm, sendo determinados pH CaCl2, matéria orgânica (M.O. em g cm-3), fósforo (P em mg 

dm-3), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), alumínio (Al3+), acidez potencial 

(H+Al), soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions (CTC) (cmolc dm-3) e saturação 

por bases (V%). A textura dos solos foi determinada pela estimativa do teor de argila no tato. As 

coletas de amostras foram realizadas mediante a limpeza de barrancos e a descrição morfológica 

e classificação dos solos em trincheiras.  As classes de solos mais predominantes nas áreas 

foram: Neossolo Regolítico, Cambissolo Háplico, Latossolo Vermelho-Amarelo e em menor 

proporção Nitossolo Háplico e Gleissolo Háplico.  Dentre as propriedades químicas analisadas 

em superfície destacaram-se o elevado teor de Al3+, os baixos teores de P, Ca2+, Mg2+, baixa 

CTC e V%. Após a compilação dos dados químicos e físicos, foram propostas algumas 

alternativas de manejo para a melhoria da qualidade dos solos. Foi realizado dia de campo no 

campus da UFVJM-Unaí, sobre tecnologias de baixo custo para melhoria do solo. No evento 

foram respondidas dúvidas e questionamentos técnicos e práticos a respeito do solo e seu 

manejo. O encontro foi considerado como positivo, pois houve a presença de membros de 

comunidades vizinhas e a busca de informações sobre aquisição de sementes de adubos verdes, 

corretivos e condicionadores de solos. Portanto, o projeto causou impacto positivo na 

comunidade Saco da Roça e tem grande capacidade de expandir para outras propriedades do 

noroeste de Minas Gerais. 

 
Apoio: PROEX 
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SINT0077 - Desenvolvimento inicial de Tectona grandis (teca) no 

município de Unaí-MG 
 

RODRIGO FEITOSA LUCAS,WARLEN JOSEMAR RODRIGUES FERNANDES,JARDEL 

MENDES DE CARVALHO,RAFAEL BARBOSA FERREIRA,SOANE MIRANDA 

SALES,LUCÉLIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ ,JANAÍNA FERNANDES GONÇALVES 

 
E-mail: rodrigof.lucas@yahoo.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a capacidade germinação de sementes de 

teca (Tectona grandis), que foram plantadas nos espaços de pátio do Instituto de Ciências 

Agrárias, pelos próprios alunos sob orientação e como parte de atividades de extensão da 

disciplina Silvicultura Geral. Visando obter êxito na germinação, vinte sementes de teca, foram 

acondicionadas em recipientes contendo água durante três dias. Neste período, as sementes 

foram expostas a luz solar, a fim de obter uma melhor evolução com relação a quebra da 

dormência. Após este período, foram transportadas para sacos plásticos, contendo substrato 

comercial. Durante os períodos de janeiro a fevereiro de 2018, foram realizados diversos tratos 

culturais, a fim de proteger as sementes para que as mesmas pudessem desenvolver-se. Após 

sessenta dias, analisou-se a viabilidade das mudinhas, na qual quinze mudas desenvolveram-se. 

Espera-se, manter as mudas viáveis por no mínimo  mais sessenta dias e com a padronização de 

produção da Teca, expandir o conhecimento para as comunidades rurais, no entorno de Unaí-

MG, que poderá ser uma forma alternativa de obtenção de renda e recuperação de áreas 

degradas. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA / CAMPUS UNAÍ 
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SINT0078 - Estimativa do índice de sustentabilidade durante dois anos 

agrícolas de cinco unidades familiares de produção no município de 

Unaí-MG 
 
ROBERTA LEAO OLIVEIRA,JÚLIA LEÃO DE SOUSA SOARES,IVAN PEREIRA DE SOUZA 

 
E-mail: julialleao@hotmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: O município de Unaí-MG é uma importante bacia leiteira. No entanto, uma grande 

parcela dos agricultores familiares do município não está inserida nessa cadeia ou o faz de 

maneira parcial. Este trabalho tem como objetivo avaliar a sustentabilidade de cinco sistemas de 

produção durante os anos agrícolas 2014/15 e 2015/16 , que introduziram a produção de 

hortaliças como estratégia de diversificação proposta pelo projeto de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) “Estratégias para Transição Agroecológica da Agricultura Familiar: 

produção, agregação de valor e construção social de mercados” (Projeto Transição). Conduzido 

pela Embrapa Cerrados no município de Unaí-MG, onde empregouse o método MESMIS 

(Marco para Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad) utilizando onze indicadores, considerando as dimensões 

econômica, social e ambiental. Os dados foram coletados mensalmente. O Índice médio de 

Sustentabilidade (IS) dos estabelecimentos foi de 38,23 e de 53,23 respectivamente para os dois 

anos. Contribuíram para essa melhoria: a) a diversificação de produtos vendidos; b) o aumento 

dos pontos de vendas acessados; c) a diminuição do uso de insumos externos ao sistema e com 

potencial impacto ambiental; d) a maior permanência dos agricultores dentro de 

estabelecimento. Entretanto, observou-se uma redução na rentabilidade econômica, que não foi 

compensada com a produção de hortaliças. Dessa forma, é necessário investir na melhoria da 

rentabilidade econômica sem prejudicar os aspectos sociais e ambientais. 

 
Apoio: EMBRAPA CERRADOS, UFVJM-CAMPUS UNAI 
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SINT0079 - GEOPROCESSAMENTO PARA A COMUNIDADE 

QUILOMBOLA MARQUES, CARLOS CHAGAS - MG: RELATO 

DE CASO 
 

JIHAN MURTA RASLAN,JULIANA DARA RABELO SILVA,GLEYCE CAMPOS 

DUTRA,PEDRO DE SOUSA MURTA,TADEU DE OLIVEIRA LACERDA,AGNES MARIA 

GOMES MURTA,ROSANA PASSOS CAMBRAIA,NADJA MARIA GOMES MURTA 

 
E-mail: jihanflorestal@gmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: A ação de extensão de cunho interventivo teve como publico alvo a Comunidade 

Quilombola Marques, Carlos Chagas (MG), tendo como objetivo fornecer subsídios teóricos e 

práticos em técnicas de geoprocessamento, bem como capacitar alguns moradores no manuseio 

e operacionalização de um aparelho receptor GPS (Global Positioning System). A ação foi fruto 

da demanda da comunidade, que almejava entender melhor o processo de demarcação de suas 

terras.  Desenvolvimento: No Centro Comunitário da Comunidade Marques foi realizada uma 

dinâmica com os dezessete participantes denominada “Fio em rede”, na qual cada participante 

apresentou e discutiu os interesses e as expectativas de participação no curso. Foram ministradas 

10 horas de aula teórica, nas quais foram abordados e discutidos os conceitos básicos 

necessários para o geoprocessamento utilizando um GPS. Em seguida, 20 horas de atividades 

práticas: primeiramente cada participante recebeu papel e lápis e foram instruídos a desenhar 

um croqui da comunidade, localizando pontos que julgam importantes na mesma. Ao final os 

desenhos e pontos escolhidos foram apresentados aos demais participantes. Após esta atividade, 

foram formados três grupos de participantes, cada um deles foi orientado e acompanhado por 

um membro da equipe de apoio da UFVJM. Nesta prática os participantes aprenderam o 

manuseio do GPS e após a aprendizagem saíram pelas redondezas da comunidade, quando os 

próprios participantes foram responsáveis pela marcação daqueles pontos que julgavam de 

destaque para a história da comunidade. Após o retorno dos grupos foram escolhidos alguns dos 

pontos marcados nos GPS’s e estes foram transferidos para o computador da comunidade, 

quando foram apresentadas as ferramentas que possibilitam visualizar estes pontos em mapas, 

transpô-los para o software GPS Trackmaker e sua visualização no Google Earth. Foi cedido ao 

líder da comunidade, sob empréstimo, um aparelho GPS para que pudessem praticar e treinar 

com outros moradores, que não puderam participar do curso. Foi sugerido que os participantes 

acompanhassem alguns idosos da comunidade, marcando os pontos que fossem importantes 

para eles. Ao final, foi realizada uma avaliação coletiva oral em um encontro com a 

comunidade, quando o curso foi discutido e considerado pelos moradores como satisfatório, 

sendo sua aplicação relevante para o reconhecimento do território e da identidade local. 

 
Apoio: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEXC/UFVJM, Grupo JEQUI/UFVJM 
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SINT0080 - Núcleo Mucuri de Agroecologia 
 
DELIENE FRACETE GUTIERREZ,LEONEL DE OLIVEIRA PINHEIRO,VALÉRIA CRISTINA 

DA COSTA,MAÍRA QUEIROZ REZENDE ,IVAN CARLOS CARREIRO ALMEIDA,KÁTIA 

MARIA DA SILVA,MINERVA MARIA MARQUES,MAYNE LUISA SILVA VERONESI 

 
E-mail: delienegutierrez@hotmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: A agricultura no Vale do Mucuri se apresenta de duas formas: uma em processo 

avançado de degradação ambiental, consequência de uma ocupação predatória e do modelo da 

monocultura, criações intensivas, uso intensivo de maquinários e de insumos agrícolas. Outra 

em que se tem uma agricultura familiar com um conhecimento acumulado e que prima pela 

diversidade da produção e a busca de alternativas ambientais e econômicas para a melhoria da 

sua produção e do ambiente. Nesse sentido, o Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura 

Familiar – GEPAF da UFVJM, desde o ano de 2007 trabalha com agricultores familiares e 

povos tradicionais do Vale do Mucuri, com o objetivo de contribuir com práticas 

agroecológicas. No ano de 2016, o GEPAF iniciou, com diversas instituições parceiras, uma 

articulação que teve como fruto o Núcleo Mucuri de Agroecologia. O Núcleo visa promover 

ações, junto a agricultores familiares, assentados de reforma agrária e comunidades 

quilombolas, que possam fortalecer a agroecologia no Mucuri. Fazem parte o GEPAF, o 

IFNMG, a Rede Doctum, a EMATER, o IEF, a Sec. Agropecuária de Teófilo Otoni, o CAV, o 

CAT, o Núcleo de Agroecologia - NAGÔ, o IPR e a Pastoral Rural. 

Em 2016, o Núcleo aprovou, com o apoio da SEDA/MG, um projeto FAPEMIG e, em 2017, um 

projeto PIBEX/UFVJM e um CNPq. 

No ano de 2017 e 2018, foram realizadas visitas às comunidades rurais para divulgação do 

projeto e mobilização, um seminário regional em que participaram em torno de 200 pessoas, 

dois intercâmbios e quatro oficinas que fazem parte do curso FIC de agricultor(a) orgânico(a) e 

agroecológico(a), que conta com 50 inscritos. Um intercâmbio ocorreu no Vale do Rio Doce e 

Zona da Mata e outro no Vale do Jequitinhonha. As oficinas ocorreram em comunidades rurais 

com os temas: Manejo e conservação de solo e água; Manejo agroecológico de pragas e 

doenças; Criação de pequenos animais em base agroecológica; Políticas Públicas e 

Agroecologia. 

O Núcleo participou do Congresso Brasileiro de Agroecologia e do Encontro Nacional e 

Regional dos Núcleos de Agroecologia. 

As atividades contribuíram para a troca de saberes, para a promoção da agroecologia, para 

identificar experiências agroecológicas e para a formação da rede de agricultores 

agroecológicos. 

A partir da demanda apresentada pelos atuais participantes e por pessoas que não conseguiram 

participar no ano 2017, em 2018, ocorrerão novas oficinas, seminários, intercâmbios, 

mapeamento de experiências agroecológicas e fortalecimento da rede. 

 
Apoio: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-SEDA/MG; 

FAPEMIG; PIBEX/UFVJM; CNPQ; ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE 

AGRICULTORES FAMILIARES 
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SINT0081 - O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR E O SEU PAPEL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR. 

Reflexões de um estudo em andamento. 
 

MARIANE RODRIGUES SILVA,NADJA MARIA GOMES MURTA 

 
E-mail: marimariane98@hotmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: As práticas da agricultura no âmbito familiar sempre estiveram presentes no cenário 

mundial e brasileiro enquanto forma de subsistência e desde a década de 1960 passou a ser 

tensionada por uma ordem que se baseava nas inovações tecnológicas introjetadas no campo 

que vieram com o advento da Revolução Verde, ocasionando mudanças drásticas para a 

realidade agrária e agrícola do país, sendo uma lógica dominante articulada com o grande 

capital pautado no agronegócio. Nesta mesma lógica, o Estado brasileiro cumpre o papel de 

fomentar a agricultura capitalista, contudo, é necessário ressaltar que também foram 

implantadas políticas agrícolas para os segmentos da agricultura familiar, a exemplo do PNAE, 

que consistiu no aprimoramento de políticas destinadas a alimentação escolar, na qual a 

melhoria da qualidade nutricional da merenda escolar passou a ser questão de prioridade. 

Assim, foi garantido que no mínimo 30% dos recursos destinados à aquisição de alimentos para 

merenda escolar fossem adquiridos na agricultura familiar e outros grupos conforme a Lei n° 

11.947/2009 que cria o Programa em seu art 2º inciso v que diz: “O apoio [...] aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela 

agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades 

tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos”. Diante disto, verifica-se que o PNAE 

é um programa que busca para além da garantia da segurança alimentar nas escolas o fomento á 

agricultura familiar e isto se efetiva por meio da aquisição dos produtos, valorizando a produção 

e os hábitos alimentares locais, contribuindo na geração de renda. Os agricultores familiares 

produzem, comercializam seus produtos que também serão consumidos pelos próprios filhos no 

ambiente escolar, o que para eles torna-se motivo de orgulho.  Tomando como base os estudos 

bibliográficos referentes ao programa, foi possível verificar que o PNAE buscar contribuir no 

fomento para a agricultura familiar, sobretudo no que concerne à geração de renda através da 

comercialização local. 

 
Apoio: Á UFVJM PELA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR ESTE TRABALHO 
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SINT0082 - PRODUÇÃO DE MUDAS COM VISTAS A INCLUSÃO 

SOCIAL E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA PARA AGRICULTORES 

DA REGIÃO DE UNAÍ - MG 
 

THIAGO FERREIRA COSTA,SOANE MIRANDA SALES,THAMIRES DA SILVA 

FREITAS,MARCIANA ALVES FARIA MACHADO,NICAELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS,LUCÉLIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ ,JANAÍNA FERNANDES GONÇALVES 

 
E-mail: thiago.agrofc@gmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: O objetivo principal do trabalho foi a produção de mudas para serem distribuídas 

entre a comunidade local rural, e para a arborização do campus definitivo da Universidade 

federal dos Vales do Jequitinhonha, na fazenda Santa Paula do campus de Unaí - MG. O projeto 

está sendo desenvolvido no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) do campus de Unaí - MG, 

tendo como ponto de partida a distribuição das mudas na comunidade rural, e para a arborização 

do campus definitivo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha na fazenda Santa 

Paula. Outro fator significativo é a construção do viveiro florestal ecológico provisório através 

da utilização de materiais alternativos como garrafas plásticas do tipo PET, caixote rústico de 

madeira que proporciona uma maior durabilidade à estrutura. Optou-se inicialmente pela 

produção de mudas de Flamboyant, uma vez que no campus do ICA, há uma larga 

disponibilidade de sementes dessas, devido às árvores existentes no campus. As sementes para a 

produção das mudas foram coletadas de árvores que apresentavam boas características, como 

bom fechamento de copa e bom florescimento, posteriormente foram selecionadas as sementes 

que apresentavam as melhores características, em seguida realizou-se o tratamento de quebra da 

dormência, que foi o corte na parte ventral do tegumento da semente com auxílio de uma 

tesoura de poda. Aproximadamente 100 mudas de Flamboyant foram produzidas, estas estão 

com aproximadamente 20 dias e apresentam boas características de sanidade e de qualidade. 

Com estes dados, geraram-se subsídios para o desenvolvimento de futuros projetos de pesquisa, 

ensino e extensão, além de contribuir para um ambiente de educação ambiental. Acredita-se que 

diante destas atividades a proposta estará contribuindo para um ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida, além de contribuir para as formações 

acadêmicas dos estudantes dos cursos de Bacharelado em Ciências Agrárias. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 
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SINT0083 - REFLEXÕES ACERCA DA MULHER NA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA FAMILIAR 
 

VANESSA RODRIGUES SILVA MOTA,MARIANE RODRIGUES SILVA 

 
E-mail: vanessargat@hotmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: Historicamente a condição social da mulher está ligada aos afazeres domésticos, 

condicionada ao espaço privado (o lar). Quanto à atividade rural, a mulher é tida como ajudante 

do marido, sendo o trabalho agrícola visto como uma extensão do trabalho doméstico. A 

atividade agrícola da mulher não é visto como trabalho produtivo sendo permeado por uma 

invisibilidade que anula a percepção da mesma como parte integrante do trabalho produtivo que 

garante a subsistência familiar. Neste processo, verificamos que no meio rural existe uma 

divisão sexual do trabalho que está intrinsecamente ligada à noção de gênero. Segundo Saffioti 

(2015), não há uma sociedade sem gênero considerando que é em sociedade que são construídos 

os juízos do que concerne ao homem e a mulher, como a própria divisão sexual do trabalho, que 

estabelece uma clara inferiorizarão, dominação e exploração do masculino sobre o feminino. 

Isto nos leva a problematizar outro elemento, o patriarcado que para a referida autora consiste 

na dominação e exploração do homem sobre a mulher como algo natural. Partindo deste 

pressuposto, é possível compreender que existe uma desigualdade de gênero socialmente 

construída, enraizada e naturalizada na sociedade. Reforçando esta noção, GIULANI (1997, 

p.645) ressalta que “há uma clara distinção entre os limites do lar e do trabalho, entre atividades 

domésticas e as tarefas agrícolas, entre as responsabilidades na educação dos filhos e da vida 

comunitária”.  Ao homem é atribuído o titulo de provedor e chefe de família, aquele que 

participa da vida política e dos espaços públicos. Ainda nos dias de hoje, muitas mulheres rurais 

ao serem questionadas sobre sua profissão, respondem que são “Do Lar”, pois não se 

reconhecem como parte fundamental do processo de produção agrícola que garante a 

subsistência familiar. Isto demonstra que ainda há uma fragilidade na percepção das mulheres 

no que tange seu papel na produção agrícola familiar. Para romper com a invisibilidade do 

trabalho agrícola da mulher, é necessário que estas se reconheçam como trabalhadoras rurais e 

não apenas como ajudantes do homem na agricultura familiar. Concluímos que a luta da mulher 

no reconhecimento de seus direitos enquanto trabalhadora rural perpassa por todas as esferas 

(social, política, cultural e, sobretudo familiar) e somente através do seu autorreconhecimento 

será possível romper com a lógica histórica e social de desigualdades de gênero e de 

desvalorização do seu trabalho no meio rural. 

 

 
Apoio: Á UFVJM PELA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR ESTE TRABALHO 
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SINT0084 - UM ESTADO PARA QUEM? BREVE ANÁLISE DAS 

POLÍTICAS E INVESTIMENTOS REALIZADOS NO CAMPO 

PELO GOVERNO TEMER 
 

HULIE GONÇALVES ANDRADE,ALINE WEBER SULZBACHER 

 
E-mail: hulie_andrade@hotmail.com 

 
Área: EXTENSÃO RURAL 

 

Resumo: Há relativo consenso, entre analistas, sobre os avançosdas políticas sociais, de 

reconhecimentos aos diferentes sujeitos sociais no período em que o Estado brasileiro foi 

conduzido por governos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Porém, esses avanços foram 

condicionados a negociações para conciliação de interesses de classe, realidade que produziu 

várias contradições e, internamente, levou esse modelo de gestão ao processo de impeachment 

da Presidente Dilma Rousseff – reconhecido nacional e internacionalmente como um golpe. 

Analisa-se aqui o perfil de Estado que se instaura após o golpe, sobretudo as políticas públicas 

voltadas para os sujeitos do campo. Assim, o Estado brasileiro, após 2015, é marcado por um 

Governo que “enxuga” a máquina pública sob pretexto de equacionar o déficit fiscal, 

comprometido com interesses do capital financeiro, sobretudo internacional, que emana 

perspectiva neoliberal, implicando em reformas trabalhistas, previdenciárias, sistema de saúde, 

de educação etc. Dentre as reformas, está a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e a Ouvidoria Agrária Nacional, criada em 2004, cujo objetivo era prevenir e mediar 

conflitos nos espaços rurais. A Casa Civil passou ter sob sua responsabilidade o MDA e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Assim, a política agrária fica 

ameaçada, até porque o ministro-chefe e grande proprietário de terras, compõe o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro que possui maior número de representantes parlamentares 

da bancada ruralista. Das políticas públicas, o Plano Safra 2017/2020 não há menção a ações 

destinadas para mulheres  e resta apenas o Pronaf Mulher. Em anos anteriores, o Plano 

propunha assistência técnica, promoção a cidadania, inclusão produtiva, capacitação que 

envolvia agroecologia e gênero, além de fomento. A Lei Orçamentária Anual (LOA) dos anos 

de 2017 e 2018, em comparativo com ano anterior, indica que: a extensão rural recebeu -46% e 

-65%; a difusão do conhecimento científico -51%, e -24%; a promoção comercial -21% e -50%; 

a preservação e conservação ambiental -23% e -58%; a reforma agrária, -39% e -19%; 

respectivamente. Para a ação de Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar 

o Projeto de LOA 2016 propôs corte de 47% para 2017, e 99% para 2018. Ou seja, o Programa 

encontrar-se-ia praticamente extinto. Logo, percebe-se o retrocesso promovido pelo Governo 

Temer perante a agricultura de base familiar e de povos tradicionais. 

 
Apoio:  
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SINT0085 - Aspectos biológicos de Palmistichus elaeisis Delvare & 

LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae) sob exposição do Óleo de 

Neem (Azadirachta indica) 
 

ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,RODRIGO AMARAL NUNES,WILSON FAUSTINO 

JÚNIOR,CLERISTON SOUZA SILVA,DOUGLAS ADRIANO SANTOS,VINÍCIUS FAÚLA 

AGUIAR ,DIULIA BRAGANÇA JONAS HONORATO,MARCUS ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: zairacaldeira@gmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: O controle de insetos praga em produções agrícolas e florestais, é feito em sua 

maioria, por meio de inseticidas sintéticos de amplo espectro de ação, que podem atingir 

também os inimigos naturais, e se utilizados de forma incorreta e excessiva, podem  favorecer a 

contaminação ambiental, a ressurgência de pragas, o surgimento de pragas resistentes e 

secundárias, tornando necessário o desenvolvimento de formas alternativas de controle de 

pragas, como a utilização do controle biológico e inseticidas botânicos, dentro do programa de 

manejo integrado de pragas (MIP). O presente estudo teve como objetivo, avaliar os efeitos do 

inseticida botânico óleo de neem à emergência, razão sexual e morfometria do parasitoide de 

pupas Palmistichus elaeisis. O trabalho foi desenvolvido na UFVJM, laboratório de Controle 

Biológico de Insetos, em sala climatizada. O delineamento experimental foi em DIC. Foram 

testadas as concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0% do óleo de neem, em comparação ao controle 

negativo com água destilada, e positivo com a dose comercial do inseticida Decis 25 CE (33,3 

mg/L). Cada tratamento foi composto por 10 repetições, sendo cada uma contendo seis fêmeas 

de P. elaeisis, e uma pupa de Tenebrio molitor exposta previamente ao tratamento 

correspondente. Os dados foram submetidos aos pressupostos da análise paramétrica. Quando 

atendidos, foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo 

Teste de Tukey a 5% de significância. Caso contrário, foram avaliados pelo Teste de Kruskal-

Wallis a 5% de significância. Foram avaliados o número total de indivíduos emergidos, a razão 

sexual e o tamanho da capsula cefálica e da tíbia posterior da prole de P. elaeisis. Não houve 

emergência de adultos no controle positivo e no tratamento com a concentração mais alta do 

óleo de neem, sendo desconsiderados para avaliação. Não foi observado diferença estatística nos 

parâmetros avaliados. A emergência variou de 17,67 a 33 indivíduos emergidos por pupa, a 

razão sexual foi acima de 90% em todos os tratamentos, a capsula cefálica variou de 0,50 a 0,53 

mm, e a tíbia de 0,58 a 0,64 mm, mostrando uma tendência dos parasitoides submetidos ao óleo, 

de ter a capsula cefálica e tíbia posterior maiores que a do controle. Por tanto, o óleo de neem 

utilizado não interferiu negativamente os aspectos biológicos de P. elaeisis avaliados, podendo 

ser utilizados de forma conjunta em programas de MIP. 

 
Apoio: UFVJM E FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

9
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0086 - Biologia de Palmistichus elaeisis Delvare e LaSalle 1993 

(Hymenoptera: Eulophidae) expostos ao inseticida Deltametrina 
 

FÁRLEM APARECIDO OLIVEIRA,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,WILSON FAUSTINO 

JÚNIOR,RODRIGO AMARAL NUNES,CLERISTON SOUZA SILVA,MARCUS ALVARENGA 

SOARES 

 
E-mail: farlemap@hotmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: Os inseticidas podem causar a morte ou provocar efeitos subletais que prejudicam a 

fisiologia dos inimigos naturais, afetando seu desenvolvimento e fecundidade. Porém, esses 

efeitos podem ser minimizados utilizando inseticidas seletivos, que são tóxicos para as pragas e 

inócuos aos inimigos naturais. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito tóxico da CL50 (18, 

5421 mg de i.a /l) do inseticida Decis 25 CE (Deltametrina), sobre o parasitoide Palmistichus 

elaeisis Delvare e LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae), em dois diferentes estádios de 

vida, larval e pupal, com 09 e 18 dias de parasitismo, respectivamente. Em comparação a 

testemunha com água destilada. O experimento foi realizado no Laboratório de Controle 

Biológico de Insetos/UFVJM, em delineamento inteiramente casualizado, composto por três 

tratamentos, com dez repetições cada. As pupas do hospedeiro alternativo Tenebrio molitor 

Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae), dos tratamentos T1 e T2 foram expostas a CL50 após 09 

e 18 dias de parasitismo, respectivamente. E T3 expostas à água destilada. Foram avaliados, 

longevidade e tamanho da tíbia dos machos e fêmeas de P. elaeisis, após emergência. A 

longevidade dos machos e tamanho da tíbia posterior dos machos e das fêmeas de P. elaeisis 

não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos avaliados. Por outro lado, a 

longevidade das fêmeas apresentou diferenças significativas, de acordo com as médias: 9,8; 

22,44 e 27,44 dias nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. O tratamento T1 foi o que 

apresentou a média mais baixa entre os tratamentos, o que não é interessante para as populações 

desse parasitoide a campo, pois, quanto menor o tempo de vida da fêmea, menor será o seu 

período de oviposição, e consequentemente, menor o número de progênies. Os resultados 

mostram que a CL 50 do Decis apresentou efeito tóxico nas fases larval e pupal do inimigo 

natural P. elaeisis, sendo maiores os efeitos em sua fase larval. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0087 - Comportamento de fêmeas de Palmistichus elaeisis 

Delvare & LaSalle 1993 (Hymenoptera: Eulophidae) na presença e 

ausência de machos 
 

MARINALVA MARTINS DOS SANTOS,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,CLERISTON SOUZA 

SILVA,ELIZANGELA SOUZA PEREIRA COSTA,WILSON FAUSTINO JÚNIOR,RODRIGO 

AMARAL NUNES,DOUGLAS ADRIANO SANTOS,MARCUS ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: marinalvabio10@yahoo.com.br 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: Comportamento de fêmeas de Palmistichus elaeisis Delvare & LaSalle 1993 

(Hymenoptera: Eulophidae) na presença e ausência de machos. 

SANTOS MM*, CALDEIRA ZV, PEREIRA ES, SILVA CS, FAUSTINO WJ, NUNES RA, 

SANTOS DA 

Parasitoides são importantes reguladores populacionais de insetos, se destacam como inimigos 

naturais em ecossistemas agrícolas. Palmistichus elaeisis Delvare & LaSalle 1993 

(Hymenoptera: Eulophidae) é um endoparasitoide de hábito gregário que se desenvolve em 

pupas de lepidópteros pragas. Estudos comportamentais é fundamental para compreensão da sua 

biologia e eficácia como inimigo natural, incluindo capacidade de localizar e reconhecer 

hospedeiros. Dessa forma, o presente estudo avaliou o comportamento de fêmea do parasitoide 

P. elaeisis na presença e ausência do macho e de pupas de Tenebrio molitor (Coleoptera: 

Tenebrionidae) de 48 horas. Os padrões comportamentais avaliados foram: 1- Caminhando 

sobre a pupa; 2 - Parasitando; 3 - Alimentando; 4 - Movimento de pernas, antenas e asas; 5- 

Parado; 6- Parado sobre a pupa; 7- Caminhando; 8-Esfregando as pernas dianteiras nas antenas; 

9- Batendo antena na pupa; 10- Acasalando. Cada comportamento realizado pela fêmea e o 

tempo de duração foram registrados durante 10 minutos para cada repetição, com auxílio de 

uma lupa e de um cronômetro. Os parasitoides foram alimentados com mel puro. Na presença 

de pupas de 48 h e ausência do macho a fêmea de P. elaeisis passou 85,89% do tempo 

caminhando (7) e alimentando (3), nos outros 14,11% do tempo o inseto fez movimentos de 

pernas, antenas e asas (4) ficou parado (5), esfregou as pernas dianteiras nas antenas (8) e bateu 

antena na pupa (9), respectivamente. Enquanto que na presença do macho a fêmea de P. elaeisis 

diminuiu seu em tempo de alimentação e caminhando 61,1% e investiu em movimentos 

característicos do parasitismo, como parada sobre a pupa (6), parasitando (2) e caminhando 

sobre a pupa. Na ausência do macho P. elaeisis apresentou a tendência de reconhecer o 

ambiente, já na presença do macho a fêmea executou movimentos voltados para o ato do 

parasitismo. Este trabalho evidência que a presença do macho estimula o contato da fêmea com 

a pupa e ao parasitismo. 

 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0088 - Conversão bioenergética de espécies forrageiras usadas 

para remediação do solos com resíduos de diclosulam 
 

CÍCERO TEIXEIRA DA SILVA ,CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA,NORTON PINTO DE 

MATTOS,JOSE ANTONIO ROJAS CHAMORRO,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,EULOGIO 

CASTRO GALIANO 

 
E-mail: ciceroagronomia@hotmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: A transformação da biomassa lignocelulósica em bioetanol é baseada na conversão de 

açúcares procedentes da celulose e hemicelulose através de fermentação. No Brasil, a produção 

de etanol é predominante para a cana-de-açúcar, cultura que depende da aplicação de herbicidas 

para o controle de plantas daninhas sendo o diclosulam um dos produtos usados de maior 

período residual no ambiente. O Objetivo deste trabalho foi selecionar espécies forrageiras 

remediadoras de ambientes com resíduos do herbicida diclosulam no solo, e que ao mesmo 

tempo sejam capazes de produzir biomassa com alta concentração de açúcar lignocelulósicos 

para produção de bioetanaol de 2ª geração. A seleção das espécies com potencial 

fitorremediador em campo foi realizada no Campus JK e na Fazenda Experimental Rio Manso, 

pertencentes à UFVJM, no  Campus  São João Evangelistas do Instituto Federal de Minas 

Gerais e no Campus Erechim Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS. A quantificação dos 

açúcares lignocelulósicos foi realizado no Departamento de Engenharia Química, Ambiental e 

dos Materiais da Universidade de Jaén - Espanha.  Foram cultivadas oito espécies com potencial 

fitorremediador em áreas com resíduos do diclosulam (38g/ha): Avena sativa, Canavalia 

ensiformis, Pennisetum glaucum, Mucuna aterrima, Raphanus sativus, Urochloa decumbens, 

Panicum maximum e Crotalaria ochroleuca. O delineamento experimental utilizado foi de 

blocos ao acaso com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 

8x2, sendo constituídos por oito espécies e pela presença ou não do diclosulam.  Aos 20, 40 e 60 

dias após a semeadura foram realizadas avaliações fisiológicas das espécies e coletado amostras 

para análise da concentração de açúcares. Avena sativa apresentou maior porcentagem de 

cobertura do solo e Canavalia ensiformis maior alocação de matéria seca da parte aérea. Na 

fração não estrutural das células (estratos) Avena sativa apresentou maior concentração de 

glucose e Canavalia ensiformis de galactose. Para os componentes estruturais da célula 

(celulose e hemicelulose) Avena sativa está contida no grupo com maior concentração de 

glucose, xilose, galactose e arabinose. Diante dos resultados pode-se inferir que a espécie Avena 

sativa pode ser recomendada para descontaminação de áreas com resíduos de diclosulam no 

solo e a sua biomassa pode ser utilizada para produção de bioetanaol de 2ª geração.  

 

 
Apoio: FAPEMIG, CAPES, CNPQ 
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SINT0089 - Eficiência do parasitoide Lysiphlebus testaceipes (Cresson) 

(Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) em algodoeiro geneticamente 

modificado expressando as proteínas Cry1Ac e Cry1F 
 

WILSON FAUSTINO JÚNIOR,JOSIANE COSTA MACIEL,DANIEL JUNIOR MARTINS 

,ZAIRA VIEIRA CALDEIRA,EVANDER ALVES FERREIRA,MARCUS ALVARENGA SOARES 

 
E-mail: juniordtna16@hotmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: O algodão é a principal fibra natural, utilizada no Brasil e no mundo, para a produção 

de tecidos e confecções. Além disso, apresenta grande importância social e econômica para 

pequenos e médios produtores. O algodoeiro possui grande suscetibilidade ao ataque de pragas 

e doenças, dessa forma, a cultura exige numerosas aplicações de inseticidas e acaricidas durante 

seu desenvolvimento. O pulgão Aphis gossypii Glover 1877 (Hemiptera: Aphididae) é uma 

importante praga do algodoeiro em razão dos danos causados. A. gossypii se destaca pela 

resistência aos inseticidas e escape à predação e ao parasitismo devido à redução de agentes de 

controle biológico. Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Aphidiinae) é uma vespa 

parasítica e um dos principais parasitoides de pulgões. Estes parasitoides podem ser atraídos por 

voláteis da planta na qual seus hospedeiros se desenvolvem e atuam como sinais químicos 

utilizados pelos inimigos naturais que garantem o sucesso do controle biológico. O trabalho teve 

como objetivo, quantificar a população de L. testaceipes, bem como os pulgões mumificados 

por este parasitoide em plantas de algodoeiro geneticamente modificado e com aplicação de 

herbicidas e seu isohíbrido. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no setor de 

Olericultura – UFVJM, em delineamento inteiramente casualizado, composto por três 

tratamentos (Isohíbrido, Algodão WideStrike® e WideStrike® + Herbicida Finale® - 

Glufosinato sal de amônio), com quinze repetições cada.  As sementes foram plantadas em 

vasos de polietileno de 5L, seguindo recomendações de adubação para a cultura, mantendo três 

plantas por vaso. As plantas foram avaliadas de três em três dias, durante um mês, observando-

se o número de parasitoides e pulgões mumificados em folhas escolhidas ao acaso nos terços 

superior, médio e inferior das plantas. Os resultados não apresentaram diferenças significativas 

para o número de parasitoides por planta e o número de pulgões mumificados totais. Porém, 

considerando-se apenas o terço superior da planta, observou-se uma redução no número de 

pulgões imaturos e mumificados no tratamento com aplicação do herbicida. Conclui-se que a 

expressão das proteínas Cry1Ac e Cry1F não influenciaram a incidência de L. testaceipes, tão 

pouco sua capacidade de parasitismo e formação de múmias de A. gossypii. Porém em plantas 

com aplicação do herbicida há uma redução significativa de pulgões imaturos, reduzindo 

consequentemente as taxas de parasitismo. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0090 - GENÓTIPOS DE MILHO TRANSGÊNICO E PLANTAS 

DANINHAS EM COMPETIÇÃO 
 

VICTOR HUGO VIDAL RIBEIRO,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,EVANDER ALVES 

FERREIRA,MÁRCIO MARQUES DA SILVA,JOSIANE COSTA MACIEL,GUILLERMO 

ENRIQUE GUEDES SCHEEL,PEDRO DE ANDRADE LEAO 

 
E-mail: victorhvribeiro@yahoo.com.br 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: Acredita-se que há variação no potencial competitivo de genótipos de milho em 

competição com plantas daninhas quanto ao acúmulo de matéria seca. Diante do exposto, 

objetivou-se avaliar os efeitos da competição entre genótipos de milho transgênico e diferentes 

plantas daninhas no acúmulo e partição matéria seca nos órgãos vegetativos das plantas. Para 

isso conduziu-se dois experimentos, com uso de adubação conforme as exigências do milho e o 

outro sem aplicação de adubo. Nos dois experimentos utilizaram-se o delineamento em blocos 

ao acaso, com quatro repetições, no arranjo fatorial 3 x 3, constituído pela combinação de três 

genótipos de milho [PowerCore (MON89034 x TC1507 x NK603), Herculex I (TC 1507: Bt 

Cry1F 1507) e Isogênico] e três formas de cultivo (monocultivo, competição com Eleusine 

indica e Lolium multiflorum). As sementes das plantas daninhas foram semeadas 15 dias antes 

da semeadura do milho, de forma a coincidir com a emergência da cultura e possibilitar a 

expressão do potencial competitivo das espécies. Aos 45 dias após a convivência das plantas, 

procedeu-se a coleta e separação de todo material vegetal em parte aérea e raiz.  Na presença de 

adubo, os genótipos Herculex e Power Core apresentaram menor alocação de matéria seca em 

competição com E. indica e L. multiflorum, respectivamente. Na ausência de adubo, não se 

observou diferença de matéria seca total entre os genótipos. As plantas daninhas E. indica e L. 

multiflorum em competição com Isogênico e Herculex, respectivamente, mostraram menor 

acúmulo de matéria seca na ausência de adubo. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ 
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SINT0091 - Isolamento e análise da patogenicidade de bactérias 

associadas a feijão  para fins de coleção e preservação de culturas 

fitopatogênicas 
 

NICAELE TEIXEIRA DOS SANTOS,SOANE MIRANDA SALES,THAMIRES DA SILVA 

FREITAS,THIAGO FERREIRA COSTA,MARCIANA ALVES FARIA MACHADO,RAFAEL 

EDUARDO VANSOLINI DE OLIVEIRA,MARCELO LUIZ DE LAIA,JANAÍNA FERNANDES 

GONÇALVES 

 
E-mail: nicaeletds@gmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo obter um acervo de bactérias, a partir da 

coleta de plantas de feijão infectadas pelas mesmas, através do isolamento, teste de 

patogenicidade e preservação. Para tal, amostras de diferentes partes de feijoeiros, com sintomas 

de mancha foliar e enfraquecimento, foram coletadas de forma aleatória, em seis pontos 

distintos da área e encaminhadas ao laboratório de solos do Instituto de Ciências Agrárias, do 

campus de Unaí-MG. Células bacterianas foram isoladas a partir de folhas de feijão, que 

apresentavam manchas foliares e inoculadas em plantas suscetível para confirmação da 

patogenicidade. Empregou-se o método indireto, para o isolamento das bactérias, tomando o 

cuidado para retirar partes das folhas que apresentam os sintomas de lesões recentes juntamente 

com parte sadia dos tecidos. Os fragmentos de duas amostras de plantas, foram desinfestados 

com água, seguido de álcool 70%, transferidos para solução de hipoclorito de sódio a 1,0% e 

novamente em água. Estes extratos foliares foram macerados em água destilada e estéril. A 

partir daí, preparou-se diluições seriadas das amostras disponíveis, transferindo assepticamente 

1 mL da amostra para tubo contendo 9 mL de solução salina estéril, até a diluição de 10-³. 

Alíquotas de 1 mL de cada diluição foram transferidas para placas de Petri com meio de cultura 

ágar nutriente (AN) incubadas em BOD a 25°C por 24 a 48 horas. Para a comprovação da 

patogenicidade das bactérias, em mudas com aproximadamente 60 dias, realizou-se a 

inoculação por inserção de agulha em plantas jovens de feijão. Foi possível observar após uma 

semana de inoculação, manchas necrosadas e com sintomas de fitobacterioses. Um reisolamento 

foi realizado, no qual obteve crescimento de bactérias possivelmente fitopatogênicas, uma vez 

que as mesmas foram virulentas na planta hospedeira avaliada para este fim. Logo, o método de 

inoculação utilizado foi eficiente, pois foi possível observar resultados de patogenicidade / 

virulência positiva nos isolados bacterianos inoculados. As bactérias serão preservadas em 

tirinhas de papel e água, para disposição de estudos periódicos e identificação das bactérias 

futuramente. 

 
Apoio: UFVJM, PIBIC/CNPQ, ICA / UNAÍ 
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SINT0092 - Primeiro registro de Kuehneolauredinis (Link)Arthur 

causando ferrugem em Amoreira-Preta (Rubusssp.) no Brasil 
 

MAHANY GRAÇA MARTINS,FILIPE RODRIGUES VALERIANO,HIGOR DE CASTRO 

MONTEIRO,IVANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA,CINTIA MARIA TEIXEIRA FIALHO 

 
E-mail: mahany.martins@hotmail.com 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: A amoreira-preta (Rubus spp.) é uma planta arbustiva da família das Rosaceaes e seus 

frutos são destinados para consumo in natura ou para produção industrial. Seu cultivo e 

comercialização têm aumentado no Brasil devido ao baixo custo de implantação, poucos tratos 

culturais e o retorno rápido do capital investido, sendo também uma alternativa para pequenos 

produtores e cultura promissora o agronegócio. Alguns fungos relatados em literatura causam 

importantes doenças na amoreira-preta, como as ferrugens (Pucciniales) que são fitopatógenos 

parasitas obrigatórios e apresentam especificidade em relação à planta hospedeira. São 

conhecidas três espécies de ferrugem à amoreira-preta: Gymnoconianitens (Schwein) F. 

Kern&Thurst,Kuehneolauredinis(Link)Arthure Phragmidiumviolaceum(Schultz) Winter. Para o 

Brasil é conhecida a ocorrência de G.nitense P.violaceum. O objetivo deste trabalho foi 

identificar a ferrugem observada nos cultivos de amoreira-preta de um campo experimental do 

setor de Fruticultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

Campus Juscelino Kubischek JK, Diamantina, MG. Amostras de folhas sintomáticas foram 

coletadas em 2012 e 2017, para caracterização de sintomas e sinais em estereomicroscópio e a 

identificação morfológica dos soros e esporos foram obtidas a partir do preparo de lâminas em 

lactoglicerol e observações das microestruturas em microscópio óptico (MO) e em microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Um voucher do material estudado foi incorporado no herbário 

João Murça Pires (MG) do Museu Paraense Emílio Goeldi. Os sintomas observados foram áreas 

avermelhadas na face adaxial das folhas com correspondência na parte abaxial com formação de 

pústulas amarelo alaranjadas. Foram observados urenídios pulverulentos amarelo, produzindo 

urediniósporos unicelulares de parede hialina e equinulados, os télios esbranquiçados 

produzindo teliosporos. A ferrugem identificada foi Kuehneolauredinis (Link) Arthur, que 

representa o primeiro registro desta espécie de Pucciniales no Brasil. 

 
Apoio:  
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SINT0093 - Qualidade de plantas de milho geneticamente modificado 

para silagem sob efeito de herbicidas 
 

MÁRCIO MARQUES DA SILVA,RAPHAEL DO REIS SANTOS ,JOSIANE COSTA 

MACIEL,THAÍS GABRIELE XAVIER,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,RODRIGO LOPES 

BASSOLI,VICTOR HUGO VIDAL RIBEIRO 

 
E-mail: marciomarques2008@yahoo.com.br 

 
Área: FITOSSANIDADE 

 

Resumo: A introdução das plantas geneticamente modificadas (GM) potencializou a seleção de 

plantas daninhas resistente a herbicidas. O uso inadequado e repetitivo de moléculas, como 

glyphosate e 2,4-D e a sucessão de culturas com resistência ao mesmo herbicida contribuiu para 

o aumento de plantas daninhas resistentes. Para a solução, a rotação de herbicidas 

predominantemente com moléculas convencionais pode ser opção viável. No entanto, pouco se 

sabe dos efeitos dessas moléculas sobre novos genótipos GM. Diante disso, objetivou-se com 

essa pesquisa, estudar o efeito da aplicação de herbicidas atrazine e nicosulfuron, recomendados 

para o cultivo de milho convencional, sobre a qualidade de plantas para silagem de genótipos de 

milho GM, tolerante ao glufosinato de amônio. Um experimento a campo foi realizado testando 

os três herbicidas sobre dois genótipos de milho GM, Herculex® (TC1507) e PowerCore® 

(MON8934 x TC1507 x NK603) e um isohíbrido, genótipo idêntico aos GM, porém, com 

ausência dos transgenes. Cem dias após a aplicação dos herbicidas, plantas foram coletadas, 

processadas e avaliadas. Os herbicidas não afetaram a qualidade das plantas para silagem dos 

genótipos GM. Os herbicidas não afetam o teor de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

fibra detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), digestibilidade da matéria seca 

(DMS), nutrientes digestíveis totais (NDT) e proteína bruta total (PB). Com esses resultados é 

possível perceber a qualidade dos genótipos para uso como material vegetal na produção de 

silagem. A transformação genética não reduziu as características agronômicas desses materiais, 

mesmo a aplicação dos herbicidas. Os resultados obtidos com esse trabalho permitiram concluir 

que aplicação dos herbicidas atrazine e nicosulfuron não afetaram a qualidade das plantas para 

silagem. 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

(CAPES) 
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SINT0094 - AVALIAÇÃO DA MASSA SECA DA PARTE AÉREA E 

DO SISTEMA RADICULAR DE CULTIVARES DE MILHO COM 

DIFERENTES MANEJOS DE ADUBAÇÃO 
 

ADOLPHO HENRIQUE PEREIRA,ISABEL MOREIRA DA SILVA,BRENDO DE OLIVEIRA 

FERREIRA ,RAFAELE DE SOUSA CRUZ,LEVY TADIN SARDINHA,SAMUEL DIAS 

MOREIRA,CAROLINE MAIRA MIRANDA MACHADO,ANDRÉ CABRAL FRANÇA 
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Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar a massa seca da parte aérea e do sistema radicular da cultura do 

milho sob diferentes manejos de adubação. O experimento foi conduzido em casa de vegetação 

em delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 3x5. Sendo o primeiro fator 

correspondente a três cultivares de milho (Impacto Viptera, Feroz Viptera e 2B587) e o segundo 

a cinco adubações [3 doses de fertilizante organomineral (80,100 e 120% da dose recomendada 

de P2O5 para o milho), 1 tratamento mineral (100% da dose recomendada de P2O5 para o 

milho) e um tratamento testemunha sem adubação]. Quatro sementes de milho foram semeadas 

por vaso e após a emergência das plântulas foi realizado o desbaste, deixando-se apenas duas 

plantas. Uma das plantas foi retirada aos 42 dias após o semeio (DAS) avaliando-se a massa 

seca da parte aérea e a outra retirada aos 57 DAS no qual foram avaliadas a massa seca da parte 

aérea e do sistema radicular. Os dados foram avaliados pela análise de variância e quando 

significativos as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Houve variação na matéria seca 

da parte aérea aos 42 DAS entre os diferentes tipos e doses de adubações. A dose de 

organomineral a 80% elevou a massa seca da parte aérea em relação a testemunha para todos os 

cultivares e apresentou similaridade à adubação mineral. Sendo a dose de organomineral a 

100% este parâmetro foi superior a adubação mineral para cultivar Impacto Viptera. Os valores 

de massa seca da parte aérea, aos 57 DAS, foram diretamente proporcionais ao aumento da dose 

de 80 para 100% do fertilizante organomineral, sendo, também, este aumento observado para 

massa seca do sistema radicular para as cultivares Impacto Viptera e Feroz Viptera. Em geral os 

fertilizantes organominerais tiveram melhor desempenho no desenvolvimento inicial da cultura, 

fato esse que pode ser explicado pela menor perda de nutrientes, além de liberação gradual dos 

mesmos. Os fertilizantes organominerais podem ser uma alternativa viável na adubação de 

milho pois mostrou ser eficiente no crescimento inicial mesmo em doses menores que o 

tratamento mineral. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0095 - CARACTERIZAÇÃO DE SEMENTES DE PROGÊNIES 

DE MEIO-IRMÃOS DE COUVE 
 

AMANDA REIS DE MELO CAMPOS,THAIS SILVA SALES,MARCELO AUGUSTO VIEIRA 

SANTOS,NUBIA CASSIANA SANTOS,MARCELA CARLOTA NERY,TIAGO DE OLIVEIRA 

SOUSA,LUCAS SOUZA OLIVEIRA,VALTER CARVALHO DE ANDRADE JÚNIOR 

 
E-mail: amanda.melocampos@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: A família das Brássicas compreende muitas hortaliças que apresentam características 

como alta rentabilidade por área, além do papel social como empregadora de mão-de-obra. 

Dentre elas há a couve-de-folha (Brassica oleracea L. var. acephala). A busca por novas 

variedades com boas características comerciais e melhores adaptadas às diferentes regiões e 

clima, deve ser um processo contínuo. Atualmente existem poucos estudos realizados no sentido 

de avaliar o comportamento da couve-de-folha para produção de sementes no Brasil, sendo 

importante para os produtores que instituições de pesquisa desenvolvam trabalhos afim de gerar 

resultados e conhecimento na área.  Assim sendo, o trabalho desenvolvido teve por objetivo 

caracterizar sementes de famílias de meio-irmãos de couve-de-folha quanto ao potencial 

fisiológico. Foram avaliados o de grau de umidade, germinação, primeira contagem da 

germinação, índice de velocidade de germinação, emergência, estande inicial, índice de 

velocidade de emergência, peso de mil sementes e determinação de massa fresca das plântulas. 

Os trabalhos foram realizados no Laboratório de Sementes do Departamento de Agronomia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Diamantina, MG. As 

sementes utilizadas foram obtidas a partir de plantas oriundas de sementes adquiridas por 

Azevedo (2015) em Viçosa - MG, em experimento montado no setor de olericultura (UFVJM). 

As síliquas foram colhidas parceladamente no período de abril de 2016 a fevereiro de 2017, de 

acordo com a maturação. Em seguida, foram extraídas das síliquas manualmente, sendo que em 

cada época de colheita, as sementes foram armazenadas em condições de câmara fria e seca até 

a realização do experimento. Foram selecionadas 4 famílias, sendo elas: UFVJM-24, UFVJM-

36, UFVJM-17, UFVJM-14, caracterizadas como lotes 1, 2, 3 e 4, respectivamente.  Os 

resultados indicaram que as sementes das famílias de couve-de-folha analisadas apresentaram 

um ótimo desempenho, observando que as mesmas possuem boa qualidade fisiológica e vigor, 

sendo o índice de germinação acentuadamente superior ao mínimo (>80%) estabelecido para a 

comercialização da espécie, de forma alta e sincronizada. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0096 - Composição mineral de frutas de pitaia Hylocereus 

undatus e Hylocereus polyzhizus 
 

NUBIA CASSIANA SANTOS,JOSIMARA MENDES RABELO,DEILSON DE ALMEIDA 

ALVES,LARA LORENA APARECIDA PINTO,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: nubinhasg91@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: As frutas de pitaia têm atraído a atenção de produtores pelo valor econômico e de 

consumidores em função dos benefícios à saúde. As características das frutas estão relacionadas 

com as características genética da espécie, manejo do pomar e condições edafoclimáticas do 

local de cultivo.O trabalho foi realizado com o objetivo avaliar a composição de nutrientes das 

frutas de pitaia das espécies Hylocereus undatus e H. polyzhizus cultivadas no Alto Vale do 

Jequitinhonha. O pomar está localizado à 726 metros de altitude, 18º 04 '15 " latitude S e 43º 28' 

15" longitude W. O clima é AW, classificado como tropical de altitude e temperatura média 

anual de 21,5 °C. O solo da área de cultivo é do tipo Latossolo Amarelo-distrófico, com 60% de 

areia, 27% de argila e 13% de silte. O manejo do pomar foi realizado de forma convencional, 

com realização de calagem para elevar a saturação por bases a 60% e adubação com NPK e 

matéria orgânica. O P e a matéria orgânica foram incorporados ao solo no momento do plantio e 

as fontes de N e K aplicadas de forma parcelada, fornecendo-se 100 g de N e 200 g de K. A 

caracterização foi realizada no terceiro ciclo de produção do pomar, em frutas colhidas 

totalmente maduras, selecionadas e divididas em grupos de 10 por repetição, constituindo o total 

de 16 amostras por espécie. Nas amostras de matéria seca da polpa foram determinados os 

teores de N total, pelo método Kjeldahl, de P e B por colorimetria, e K, Ca, Mg, Cu, Mn, Fe e 

Zn, por espectrofotometria de absorção atômica. Os resultados observados demonstraram 

maiores teores de N, P, Zn, Fe, Mn e B nas frutas da espécie H. undatus. A diferença deste 

nutrientes entre as espécies pode ser relacionada com hábito de crescimento, demonstrando 

capacidade de absorção e translocação distinta, tendo em vista que a produtividade de frutas 

alcançada por elas não diferiu e o manejo da adubação ter sido igual. Em relação aos nutrientes, 

N e K apresentaram-se com maiores teores na polpa das frutas. Isso se deve às adubações 

realizadas e a mobilidade destes nutrientes no solo, favorecendo a disponibilidade para as 

plantas, além de serem importantes para processos vitais das plantas, como o N para a 

fotossíntese e o K para a ativação de enzimas fundamentais para processos metabólicos, 

especialmente a produção de proteínas e açúcares. A composição de nutrientes minerais nas 

frutas de pitaia em ordem decrescente foi K>N>P>Ca>Mg> Mn>Fe>Cu Zn>B. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0097 - Concentrações e formas de aplicação de ácido 

indolbutírico na propagação vegetativa da Tithonia diversifolia 
 
JOSÉ AUGUSTO AGUILAR ALVES,ALEX MARCIANO DOS SANTOS SILVA,FÁBIO VICTOR 

MOREIRA SANTOS,FLÁVIA DE JESUS FERREIRA ,ANDRESSA SILVA SANTOS,JUSCILENE 

APARECIDA SILVA PACHECO,VITÓRIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS ALMEIDA ,MÁRCIA 

VITÓRIA SANTOS 

 
E-mail: ja.zootec.ufvjm@gmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: A Tithonia diversifolia (tithonia) é uma espécie forrageira de grande potencial na 

alimentação animal, destacando-se pelo alto teor de proteína bruta e boa palatabilidade. Dentre 

os entraves à expansão da espécie está a baixa germinação das sementes, sendo a propagação 

vegetativa uma alternativa. Desta forma, objetivou-se avaliar concentrações e formas de 

aplicação de ácido indolbutírico (AIB), no desenvolvimento inicial de tithonia. O trabalho foi 

conduzido em casa de vegetação no Setor de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da 

UFVJM, Campus Juscelino Kubistchek, Diamantina, Minas Gerais. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 4, sendo cinco concentrações 

de AIB (0, 2, 4, 6 e 8 g L-¹) e quatro tempos de imersão (10 segundos, 2, 4, e 6 horas), com seis 

repetições. Preparou-se estacas de tithonia com diâmetro de 25 mm e 30 cm de comprimento, 

com corte horizontal na base e em bisel no ápice. Em seguida, as bases das estacas foram 

emergidas a uma profundidade de 4 cm nas soluções concentradas de AIB diluída em água 

destilada, em posição vertical, pelos diferentes tempos e concentrações propostas, além do 

tratamento controle, que utilizou apenas água destilada. Ás estacas foram preparadas e plantadas 

no dia 27 de setembro de 2017. O plantio foi em vasos de 3 L em Latossolo Vermelho 

Distrófico, de textura Franco-argilo-arenoso, corrigido conforme análise, sendo duas estacas por 

parcela experimental, com irrigação duas vezes ao dia. Aos 100 dias após plantio, foi avaliado o 

comprimento da maior raiz (CMR) e brotação (CMB), comprimento médio de brotações 

(CMEB) e número médio de brotações (NB). Os dados foram submetidos à análise de variância 

e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para a 

análise estatística, foi utilizado o programa SAS. Houve efeito significativo para o CMR, CMB 

e NB nas doses e tempos, com exceção para CMR e CMB nas doses de tempo 10 s, e os tempos 

na dose de 0 e 2 g L-¹, também para NB nas doses de tempo 10 s, e os tempos na dose de 0 g L-

¹. Para CMEB não foi observado nenhum efeito dos tratamentos. O desenvolvimento da tithonia 

diminuiu com o aumento das variáveis dose e o tempo. Recomenda-se a imersão no tempo de 

10 s com 4 g L-¹, ou até 6 h com 0 g L-¹ de AIB. 

 
Apoio: Capes, CNPq, UFVJM e NESAF’s 
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SINT0098 - CRESCIMENTO DE RAÍZES DE CAFEEIRO 

INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICO ARBUSCULARES 

EM SOLOS COM DIFERENTES UMIDADES 
 
SAMUEL DIAS MOREIRA,WÉLISON BARBOSA DA CONCEIÇÃO,FABRÍCIO RESENDE DE 

AGUIAR,EUDES NEIVAJÚNIOR,CAROLINE MAIRA MIRANDA MACHADO,ANDRÉ 

CABRAL FRANÇA,ISABEL MOREIRA DA SILVA,DOUGLAS WILLIAM BATISTA PORTO 

 
E-mail: agronomia_samuel@yahoo.com.br 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o crescimento das raízes do cafeeiro inoculados com fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) em solo com umidades controlas. O experimento, conduzido 

em casa de vegetação, foi delineado em quatro blocos dispostos em fatorial 4 x 4, sendo as 

mudas de Catuaí Vermelho IAC 99 inoculadas com Rhizophagus clarus, Claroideoglomus 

etunicatum e Dentiscutata heterogama e não inoculadas (controle) transplantadas para solos com 

umidades de 40, 60, 80 e 100% da capacidade de campo, correspondendo a 0,15; 0,23; 0,30; 

0,38 cm3 de água por cm3 de solo. As mudas receberam o inóculo na fase de “palito de fósforo” 

e ao atingirem quatro pares de folhas definitivas iniciou-se a aplicação dos tratamentos (controle 

da umidade) por meio de medidor eletrônico de umidade do solo (Hidrofarm), sendo avaliados a 

cada dois dias. Ao completar 150 dias após o plantio, as raízes das mudas foram seccionadas e 

determinada a massa seca. Amostras de 1g do sistema radicular foram retiradas, clarificadas, 

acidificadas e coradas com azul de tripano para verificação da porcentagem de comprimento de 

raízes colonizadas através do método de interseção em placa quadriculada. A colonização dos 

FMA e a massa seca de raízes foram influenciadas pelos fungos e as umidades do solo. O 

inóculo com C. etunicatum teve maior porcentagem de colonização de raízes na umidade 0,29 

cm3 de água por cm3 de solo, quando o solo estava com 76% da capacidade de campo e, para 

R. clarus e D. heterogama foi 0,27 cm3 de água por cm3 de solo, com 71%. O cafeeiro 

apresentou maior colonização em associação com R. clarus, 39%, em solo com 71% da 

capacidade de campo. A massa seca de raízes das plantas não inoculadas não apresentou 

alteração com aumento da umidade do solo. A massa seca de raízes com adição de inoculo foi 

menor apenas na umidade de 0,15 cm3 de água por cm3 de solo, já a partir desse ponto, com o 

aumento da umidade do solo as plantas inoculadas apresentaram maiores valores para esse 

parâmetro. As plantas inoculadas com D. heterogama produziram 21% de massa seca de raízes 

na umidade de 0,38 cm3 de água por cm3 de solo sendo maior que as não inoculadas. Os fungos 

R. clarus e D. heterogama apresentaram comportamento semelhantes com o aumento da 

umidade do solo. 

 
Apoio: CAPES; FAPEMIG; PPGPV. 
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SINT0099 - DESINTOXICAÇÃO DE PLANTAS DE CAFÉ 

TRATADAS COM SACAROSE APÓS DERIVA DE GLYPHOSATE 
 

LEVY TADIN SARDINHA,KELEN ELIDIANE DE OLIVEIRA,FELIPE DOUGLAS SOARES 

LEAL,BARBARA MARIA DA CRUZ BENTO,ANDRÉ CABRAL FRANÇA,ISABEL MOREIRA 

DA SILVA,RAFAELE DE SOUSA CRUZ,SAMUEL SOARES CUNHA LACERDA 

 
E-mail: levy.tadin@yahoo.com.br 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito do uso de sacarose na desintoxicação de plantas de 

cafeeiro submetidas à deriva de glyphosate. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, 

delineado em quatro blocos dispostos em fatorial 3 x 4 formado por três cultivares de café 

(Catuaí IAC 144; Icatu e Catiguá MG2) e 4 subdoses de sacarose [0% (0g L-1 de água); 1% 

(10g L-1 de água); 2% (20g L-1 de água) e 4% (40g L-1 de água)]. Aos 150 dias após o 

transplantio, as plantas receberam a deriva de glyphosate (720 g/ha) e depois de seis dias as 

subdoses de sacarose. Decorridos 30 dias avaliou-se a porcentagem de intoxicação, 

fluorescência inicial da clorofila a, e relação entre a fluorescência variável e fluorescência 

máxima. As avaliações de fluorescência foram realizadas com o aparelho JUNIOR PAM. A 

percentagem de intoxicação foi feita de forma visual, atribuindo uma nota de 0% a 100% para 

cada planta avaliada, em relação à testemunha sem glyphosate e sem sacarose. Observou-se 

valores iniciais de Fo relativamente altos, principalmente para as cultivares Catuai IAC 144 e 

Icatu sendo que com o aumento da concentração de sacarose, os valores de Fo foram 

diminuídos, o que mostra que para essa variável, a aplicação obteve sucesso na reversão do 

estresse submetido às cultivares de café com a aplicação de glyphosate. A relação entre a 

fluorescência variável e fluorescência máxima (Fv/Fm) obteve diferentes comportamentos entre 

as cultivares. Com a aplicação da sacarose, pode-se observar para a cultivar Icatu, possibilitou 

recuperação dessa cultivar na concentração de 4%. Já nas cultivares Catiguá MG2 e Catuai IAC 

144, as mesmas não apresentaram estresse inicial, mas a sacarose possibilitou um aumento no 

rendimento do processo fotossintético na dosagem de 1%. Com relação à porcentagem de 

intoxicação das cultivares de café, ocorreram comportamentos distintos depois de feitas as 

aplicações das subdoses de sacarose.   A cultivar que apresentou maior recuperação dos 

sintomas apresentados foi a cultivar Icatu, que teve redução de aproximadamente 50% de seus 

sintomas, com o aumento das concentrações de sacarose. A cultivar Catiguá MG2 também 

apresentou redução de sintomas. Mas a partir da concentração de 2%, não houve mais esse 

efeito. Já a cultivar Catuai IAC 144, não apresentou redução de sintomas. Conclui-se que a 

sacarose foi eficiente para a desintoxicação das plantas de cafeeiro, sendo os resultados mais 

expressivos nas cultivares Icatu e Catiguá MG2 nas concentrações de 2% e 4%. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0100 - EFEITO DA APLICAÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO E 

FÓSFORO EM SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE 

CAFÉ 
 

RAFAELE DE SOUSA CRUZ,FELIPE DOUGLAS SOARES LEAL,BARBARA MARIA DA 

CRUZ BENTO,AROLDO CAIO FERNANDES,ADOLPHO HENRIQUE PEREIRA,ANDRÉ 

CABRAL FRANÇA,ISABEL MOREIRA DA SILVA,FAUSTO HENRIQUE VIEIRA ARAÚJO 

 
E-mail: rafaelesouza_22@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o acúmulo de nutrientes em mudas de café em substrato com 

ácido cítrico e diferentes doses de P. O experimento foi avaliado em casa de vegetação em DBC 

com cinco repetições, fatorial 2x4 com duas cultivares de Coffea arabica (Mundo Novo IAC 

379-19 e Oeiras MG 6851) e quatro doses de fósforo (0, 450, 900 e 1.800 g m-3) sendo a fonte 

o Superfosfato Simples. Exceto o P2O5 os demais nutrientes foram adicionados de acordo com 

a recomendação para a cultura. Ao apresentarem as primeiras folhas cotiledonares foi aplicado 

0,425 mg dm-3 de ácido cítrico por plântula. Após 180 dias, quando as plantas apresentaram 

entre quatro e cinco pares de folhas definitivas, as mudas foram cortadas e as folhas lavadas 

com água destilada e secas em estufa e o material triturado e peneirado para a determinação da 

concentração foliar de nutrientes de macro e micronutrientes. Os dados foram avaliados por 

meio de análise de regressão. Não foi observada variação na análise de nutrientes nas folhas em 

função das cultivares. Os teores foliar de N não foram influenciados pelas doses de P2O5. Com 

relação ao teor de P nas folhas, houve resposta exponencial positiva até 900g m3 de P2O5 no 

substrato, seguido de posterior estabilização da curva. As mudas de café apresentaram valor 

máximo de acúmulo de Ca+2 (0,84 dag kg-1) em solos contendo 859,87 g m-3 de P2O5. Doses 

acima de 450 g m-3 de P2O5 diminuíram o teor de Mg , no entanto, a porcentagem de S foi 

influenciada positivamente com o aumento das doses de P . Em relação aos micronutrientes os 

teores de K e Cu não foram afetados pelas doses de P2O5 adicionadas ao substrato contendo o 

ácido cítrico. Sendo as concentrações médias desses nutrientes nas folhas foram de 3,6 dag kg-1 

e 8,4 mg kg-1 respectivamente. As variáveis relacionadas ao acúmulo de nutrientes em mudas 

de café foram em sua maioria máximas na dose de 900 g m-3 de P2O5. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0101 - Efeito do ácido indolbutírico no desenvolvimento inicial da 

Tithonia diversifolia 
 

LUCAS DA SILVA SANTOS,ALEX MARCIANO DOS SANTOS SILVA,PRISCILA JUNIA 

RODRIGUES DA CRUZ,HELISA IARA CORDEIRO DOS SANTOS,LEONARDO DIAS DE 

OLIVEIRA,DIEGO LIMA DESTEFANI,LEANDRO DIEGO DA SILVA,MÁRCIA VITÓRIA 

SANTOS 

 
E-mail: lucas_almenara@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: A Tithonia diversifolia (tithonia) é uma planta forrageira utilizada para diversos fins, 

destacando-se na alimentação de bovinos, caprinos e suínos, com alta produção e bom valor 

nutritivo. Porém é necessário estudos para melhorar sua propagação vegetativa. Assim 

objetivou-se avaliar concentrações e formas de aplicação de ácido indolbutírico (AIB), no 

enraizamento e desenvolvimento inicial de tithonia. O trabalho foi conduzido em casa de 

vegetação no Setor de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da UFVJM, Campus 

Juscelino Kubistchek, Diamantina, Minas Gerais. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados em esquema fatorial 5 x 4, sendo cinco concentrações de AIB (0, 2, 4, 6 e 8 g L-¹) 

e quatro tempos de imersão (10 segundos, 2, 4, e 6 horas), com seis repetições. Preparou-se 

estacas de tithonia com diâmetro de 25 mm e 30 cm de comprimento, com corte horizontal na 

base e em bisel no ápice. Em seguida, as bases das estacas foram emergidas a uma profundidade 

de 4 cm nas soluções concentradas de AIB diluída em água destilada, em posição vertical, pelos 

diferentes tempos e concentrações propostas, além do tratamento controle, que utilizou apenas 

água destilada. Ás estacas foram preparadas e plantadas no dia 27 de setembro de 2017. O 

plantio foi em vasos de 3 L em Latossolo Vermelho Distrófico, de textura Franco-argilo-

arenoso, corrigido conforme análise, sendo duas estacas por parcela experimental, com irrigação 

duas vezes ao dia. Aos 100 dias após plantio, foi avaliado a massa seca de raiz (MSR) e de parte 

aérea (MSPA). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para a análise estatística, foi utilizado o 

programa SAS. Houve efeito significativo para a MSR e MSPA entre as doses e os tempos, com 

exceção para MSR nas doses de tempo 10 s, e os tempos na dose de 2 g L-¹. A dose 0 g L-¹ 

proporcionou aumentou linear na MSR com até 6 h de imersão. Na MSPA não houve efeito 

significativo para as doses 0 e 2 g L-¹ nos tempos. A MSPA foi maior com 4 g L-¹ no tempo de 

10 s. A produção diminuiu com o aumento das variáveis dose e o tempo. Recomenda-se a 

imersão no tempo de 10 s com 4 g L-¹, ou até 6 h com 0 g L-¹ de AIB. 

 
Apoio: Capes, CNPq, UFVJM e NESAF’s 
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SINT0102 - FERTILIZANTE EM NANOPARTÍCULAS, EM 

ADIÇÃO AO CALCÁRIO, COMO CORRETIVO DE SOLO PARA 

CULTIVO DE TRIGO 
 
FELIPE DOUGLAS SOARES LEAL,LEVY TADIN SARDINHA,DOUGLAS WILLIAM BATISTA 

PORTO,BARBARA MARIA DA CRUZ BENTO,FAUSTO HENRIQUE VIEIRA 

ARAÚJO,EUDES NEIVAJÚNIOR,SAMUEL DIAS MOREIRA,ANDRÉ CABRAL FRANÇA 

 
E-mail: felipelealagro@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Ojetivou-se com o trabalho, verificar o efeito da calagem com calcário dolomítico e 

da associação com fertilizante mineral misto, para crescimento de plantas de trigo. Para isso, foi 

instalado um experimento em colunas de PVC de 30 cm de altura em condições de casa de 

vegetação. Os tratamentos foram compostos pela adição ao solo de calcário dolomítico, e de 

fertilizante mineral misto em nanopartículas (Calage Plus®) nas dosagens de 0, 50 e 100% da 

necessidade calculada, de forma isolada ou em conjunto dos dois produtos. Além disso, foram 

avaliados tratamentos sem a aplicação dos corretivos com e sem adubação (NPK), totalizando 

nove tratamentos. Plantas de trigo foram cultivadas nas colunas por quatro meses. Foram 

avaliados aos 60 dias parâmetros de crescimento e aos 120, a biomassa de plantas e o 

rendimento de grãos. Observou-se que a altura, o diâmetro do colo e a massa seca das plantas 

não apresentaram diferenças quando nos tratamentos com calcário ou Calage Plus®, apenas as 

plantas sem adubação apresentaram esses parâmetros reduzidos. Com relação à massa seca e ao 

número e peso de grãos, a necessidade de calagem, utilizando-se de calcário dolomítico com 

Calage Plus® ou apenas o Calage Plus®, proporcionou resultados superiores ao calcário 

dolomítico sozinho e aos demais tratamentos. Conclui-se que a adição do Calage Plus® ao 

calcário dolomítico proporcionou melhores condições de desenvolvimento das plantas de trigo. 

 
Apoio: UFVJM, NECAF, CNPQ 
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SINT0103 - Fisiologia de espécies arbóreas usadas na remediação de 

herbicidas no solo 
 
GUILLERMO ENRIQUE GUEDES SCHEEL,CÁSSIA MICHELLE CABRAL,BRENDA THAÍS 

BARBALHO ALENCAR ,EVANDER ALVES FERREIRA,JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: willi.enrique@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: Os herbicidas Atrazine e 2,4D são utilizados em mistura com outros herbicidas no 

sentido de ampliar o espectro de ação no tratamento de áreas infestadas por plantas daninhas, 

assim a contaminação do solo é uma realidade. Objetivou-se avaliar o crescimento de 5 espécies 

florestais cultivadas em solo contaminado com a mistura 2,4-D e Atrazine utilizando-se de 

parâmetros de crescimento. Foram avaliadas Ingá vera, Calophyllum brasiliense, Tapirira 

guianensis, Senna macranthera, Cybistax antisyphilitica. O experimento foi montado no campo, 

em DBC, com quatro repetições. Realizou-se 3 aplicações dos herbicidas, sendo cada aplicação 

referente a meia dose comercial sendo, 2,4D (1,5L p.c/ha) e Atrazine (2 kg i.a. ha-1). Tais 

aplicações foram realizadas com intervalos de 7 dias. Aos 45 DAA, avaliou-se a altura, o 

diâmetro do caule, e ainda a intoxicação provocada pelo herbicida às mudas, atribuindo-se notas 

de acordo com os sintomas visíveis, utilizando escala variando de 0 a 100%, onde 0 era a 

ausência de quaisquer sintomas e 100 caracterizava a morte da planta. Procedeu se a análise de 

variância e as médias, quando significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Em relação à variável altura da planta, o S. macranthera apresentou incremento 

de mais de 100% quando comparado a testemunha, as espécies I. vera, T.guianensis, C. 

antisyphilitica não sofreram alterações nesta variável na presença do herbicida. No entanto C. 

brasiliense apresentou crescimento aquém em relação a testemunha. As medições aferidas para 

o diâmetro do caule não apresentaram alterações significativas para a maioria das plantas 

analisadas, com exceção de T.guianensis. Observou-se para essa espécie um incremento de mais 

de 100% no diâmetro do caule. As avaliações de intoxicação visual variaram de 0-95%. As 

plantas afetadas apresentaram clorose que se iniciava na região das nervuras e posteriormente 

tomavam o restante do limbo, em seguida, necrose. Não houve morte de plantas provocada pela 

ação do herbicida, houve recuperação das plantas injuriadas, com posterior ocorrência de novas 

brotações. Dessa forma, o crescimento observado em S. macranthera e T.guianensis foi 

atribuído às características da molécula 2,4-D por se tratar de herbicida hormonal, que em 

subdoses pode promover o crescimento da planta. Verificou-se que S. macranthera e 

T.guianensis apresentou tolerância ao herbicida nas condições do experimento, sendo espécies 

com potencial para a fitorremediação. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ E CAPES 
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SINT0104 - Produtividade de cultivares de amoreira-preta em função 

da adubação nitrogenada 
 

JÉSSICA DE OLIVEIRA ,CÍNTIA GONÇALVES SENA,MARIA ISABEL MARTINS 

VENTURA,LILIANE TEIXEIRA LOPES,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: jeoliveira_agr@hotmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: No Brasil, informações sobre o manejo da adubação em amoreira-preta são 

incipientes, tendo vista o início recente das pesquisas na área. A recomendação, atualmente, é 

baseada na interpretação da resposta à aplicação de nutrientes em pesquisas realizadas em 

outros países, onde as características do solo diferem das novas regiões produtoras, com 

resultados variáveis, em razão de diferenças edafloclimáticas e produtividade alcançada pelas 

cultivares. O objetivo da pesquisa foi avaliar a produtividade de cultivares de amoreira-preta em 

função de diferentes doses de nitrogênio nas condições edafoclimáticas do Alto Vale 

Jequitinhonha. A pesquisa foi conduzida em um pomar instalado numa região que está a 1.384 

m de altitude e apresenta clima do tipo Cwb, com temperatura média anual de 18,3 ºC. O solo 

da área é classificado como Neossolo Quartzarênico, com 83 % de areia e 1 % de matéria 

orgânica. As cultivares de amoreira-preta avaliadas foram: ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e 

‘Xavante’, conduzidas no espaçamento de 0,8 m entre plantas e 2,5 m entre linhas. Os 

tratamentos consistiram da aplicação de quatro doses de N: 30, 45, 60, e 75 g por planta. 

Utilizou-se um arranjo fatorial 4x4, distribuído em delineamento em blocos casualizados, com 4 

blocos e seis plantas por parcela. As adubações foram realizadas de forma parcelada em duas 

épocas, depois da poda de limpeza e no início do florescimento das plantas. A produção foi 

determinada a partir da massa das frutas colhidas por planta durante todo o período de colheita e 

a produtividade foi calculada a partir destes dados e densidade de plantas na área. Diferenças 

entre as cultivares e entre as doses de N foram observadas.A maior produtividade das cultivares 

de amoreira-preta foi com a dose de 75 g de N por planta, incremento de 105,5% comparadas às 

plantas que receberam 30 g de N por planta. Entre as cultivares a ‘Brazos’ foi a mais produtiva, 

com 20,2 t ha-1. A média de produção das cultivares foi semelhante aos resultados apresentados 

por estas cultivares em diferentes locais, com densidade de plantas hectare maior que a do 

presente trabalho, evidenciando a importância do ajuste da adubação para a produção em solos 

com baixos teores de matéria orgânica, como o Neossolo. As cultivares de amoreira-preta 

responderam ao aumento da adubação para 75 g por planta. A 'Brazos' foi a cultivar mais 

produtiva das condições edafoclimaticas do Alto Vale do Jequitinhonha. 

 
Apoio: AO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO - BRASIL (CNPQ) PELO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO 

DESTE TRABALHO E A CAPES PELA CONCESSÃO DE BOLSA. 
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SINT0105 - Teor de potássio adequado em cladódios de pitaias 
 

DEILSON DE ALMEIDA ALVES,JOÃO ESDRAS LIMA,DENISON RAMALHO 

FERNANDES,DIONATON JOSE DE SOUSA,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: deilsondealmeida@yahoo.com.br 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: No Brasil não existem informações sobre teores de nutrientes adequados para a pitaia, 

que é o padrão para indicar o estado nutricional das plantas. Isso pode ser um fator limitante 

para o cultivo, considerando que os resultados da análise foliar e do solo permitem o 

diagnóstico do estado nutricional e a recomendação de adubação adequada. O trabalho foi 

realizado com o objetivo de avaliar o teor de potássio adequado para a produção nos cladódios 

de duas espécies de pitaia, adubadas com diferentes doses de potássio. A avaliação foi realizada 

em três ciclos produtivos, iniciando-se a partir do segundo ano após a implantação do pomar, 

cultivado com as espécies Hylocereus undatus e H. polyrhizus. O solo da área de cultivo é 

classificado como Latossolo Amarelo-distrófico. O preparo do solo foi feito com a realização de 

calagem, incorporação de P e matéria orgânica na cova, no momento do plantio. As mudas 

utilizadas foram provenientes de estaquia. Durante a fase produtiva, as plantas foram adubadas 

com N e K, parcelados em três aplicações, aplicando-se 100 g de N e as doses de K testadas: 0; 

50; 100 e 200 g de K2O por planta. A aplicação das doses nas plantas seguiu o arranjo fatorial 2 

x 4, sendo as duas espécies de pitaia e as doses de K2O, em blocos casualizados. Para avaliar os 

teores de K, amostras de cladódios de um ano de idade, com aproximadamente 40 cm, foram 

retiradas antes da floração das plantas para determinação dos teores de nutrientes na matéria 

seca. As amostras foram secas até atingirem massa constante, antes das análises. Após a 

determinação dos teores de K nas amostras, os dados foram submetidos a análise de regressão 

em função das doses de K2O testadas e a partir da dose que proporcionou maior produção foi 

feito o cálculo do teor considerado adequado nos cladódios das espécies de pitaia. O teor 

adequado de K não diferiu entre as espécies H. undatus e H. polyrhizus, no segundo e terceiro 

ano após o plantio, verificando-se, 37,1 g kg-1 e 17,7 g kg-1, respectivamente, em plantas 

adubadas com 200 g de K2O. No quarto ano após o plantio, o teor adequado na H. undatus foi 

21,1 g kg-1 e 16,1 g kg-1 na H. polyrhizus adubadas com a dose estimada de 157 g de K2O. A 

diferença entre os ciclos pode ser relacionada com a idade das plantas e o aumento da produção. 

Os teores de K adequados na matéria seca da H. undatus variou de 17,7 a 37,1 g kg-1 e de 16,1 

a 37,1 g kg-1 na H. polyrhizus. 

 
Apoio: FAPEMIG, CAPES, UFVJM 
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SINT0106 - Teores foliares de nutrientes em amoreira-preta em 

resposta à adubação potássica 
 

LILIANE TEIXEIRA LOPES,JÉSSICA DE OLIVEIRA ,NUBIA CASSIANA SANTOS,JOÃO 

ESDRAS LIMA,MARIA DO CÉU MONTEIRO CRUZ 

 
E-mail: lilianelimalopes29@gmail.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: A amoreira-preta tem se destacado nos últimos anos em função das propriedades 

apresentadas pelas as suas frutas, com diversos benefícios à saúde. Outros fatores, como retorno 

rápido de investimento, possibilidade de comercialização da fruta ao natural ou processada, 

além de poder ser cultivada por pequenos produtores, também influenciaram o aumento da área 

plantada. No entanto, quanto à prática da adubação, poucas são as informações no Brasil. Neste 

sentido, o trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os teores foliares de nutrientes em 

cultivares de amoreira em resposta à adubação potássica. O solo da área de cultivo é classificado 

como Neossolo Quartzarênico. A implantação do pomar o preparo do solo com a realização de 

calagem, incorporação de P e esterco bovino. Durante a fase produtiva as plantas foram 

adubadas com 30 g de N, 50 g de P e K nas doses de 10, 20, 30 e 40 g por planta aplicadas de 

acordo com o esquema fatorial 4x4, em que os fatores corresponderam as quatro doses de K e 

quatro cultivares ‘Brazos’, ‘Guarani’, ‘Tupy’ e ‘Xavante’, distribuído em blocos casualizados, 

com 4 blocos. As adubações foram aplicadas em duas épocas. Para a determinação dos teores de 

nutrientes foliares foram retiradas amostras de folhas maduras e completamente expandidas com 

pecíolo, no 4°ciclo de produção. Após a secagem em estufa com circulação forçada de ar, a 65 

°C, as amostras secas foram trituradas encaminhadas para análise dos teores de nutrientes. Foi 

observado decréscimo para o teor foliar de N a partir da dose de 19 g de K e de P a partir da 

dose de 23,3 g de K, o que pode ser relacionado com a maior produção das plantas adubadas 

com as maiores de K aumentando a demanda pela utilização desses nutrientes. Isso, 

normalmente, ocorre porque a absorção de K aumenta a demanda de N. Dessa forma, a 

adubação das amoreiras com N e K deve ser implementada de forma equilibrada, pois aumentar 

a aplicação de apenas um dos nutrientes pode causar o desequilíbrio da relação N/K e interferir 

na produção. Em relação ao teor foliar de K, as plantas adubadas com 40 g de K2O estavam 

com 12,4 g kg-1 de K, enquanto as adubadas com a dose de 10 de K2O estavam com 9,8 g kg-1. 

O acréscimo da adubação potássica para a manutenção do pomar de amoreira-preta cultivado é 

Neossolo Quartzarênico possibilitou a elevação do teor foliar de K para a faixa considerada 

adequada para amoreira-preta. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0107 - Tithonia diversifolia uma espécie forrageira potencial para 

a região de Diamantina - MG 
 

ALEX MARCIANO DOS SANTOS SILVA,ANA FLAVIA PAULINO,SHARA GOMES DOS 

SANTOS,JÉSSICA SOARES GOMES SANTOS,ARIANY VILARINO ALVES ,CAMILA DA 

CRUZ PIMENTEL MOREIRA SANTOS,LEANDRO DIEGO DA SILVA,MÁRCIA VITÓRIA 

SANTOS 

 
E-mail: alex.marciano.agro@outlook.com 

 
Área: FITOTECNIA 

 

Resumo: A Tithonia diversifolia (tithonia) é uma espécie forrageira perene de alto valor 

nutricional utilizada na alimentação de diversas espécies animais em todo mundo. E vêm sendo 

estudada como uma espécie forrageira potencial para regiões áridas e semiáridas, seu grande 

volume de raiz favorece a absorção de nutrientes mesmo em solos ácidos e de baixa fertilidade, 

mostrando ser promissora em regiões de baixa precipitação pluviométrica e altitudes variadas. 

Assim objetivou-se caracterizar o estabelecimento da espécie, mostrando seu potencial 

adaptativo nas condições locais. O trabalho foi conduzido a campo no Setor de Forragicultura 

do Departamento de Zootecnia da UFVJM, campus Juscelino Kubistchek, Diamantina, Minas 

Gerais. O plantio foi realizado no dia 17 de novembro de 2017, utilizando partes vegetativas de 

plantas cultivadas no Setor, sendo distribuídas no esquema pé com ponta nos sulcos de plantio, 

a uma profundidade de 10 cm, e posteriormente cortadas a cada 0,40 m. Foram instaladas 20 

unidades experimentais, cada uma composta por cinco sulcos de 6.9 m lineares, com 

espaçamento de 0,3 m entre plantas e 0,5 m entre linhas, totalizando 120 plantas e 13,8 m². O 

solo foi classificado como Neossolo Quartzarênico, de textura franco-arenoso. Para o plantio foi 

realizado aração e gradagem e posteriormente foi aplicado 340 kg ha-¹ de superfosfato simples, 

800 kg ha-¹ de calcário e 33,000 kg ha-¹ de composto orgânico nos sulcos de plantio, e 

incorporado ao solo, conforme análise do solo. O composto orgânico foi obtido a partir da 

mistura de restos vegetais (capins), cama de codorna, resíduos de restaurante e resto de ração. O 

solo foi mantido em capacidade de campo, sendo a irrigação feita de forma manual sempre que 

necessário. Aos 20, 40, 60, 80, 100 e 120 dias após plantio (DAP) foi mensurado a altura (AL), 

e aos 120 DAP o número de ramificações (NR), massa verde (MV) e seca (MS) de 4 plantas de 

tithonia por unidade experimental. A AL média de plantas foi de (0,03; 0,25; 0,62; 1,12; 1,7 e 

2,4 m) nos períodos avaliados, respectivamente, crescimento médio de 0,02 m ao dia. O NR 

médio por planta foi de 4, e a produção média de MV e MS foi de 155 e 19 t ha-¹, 

respectivamente, aos 120 dias. Esses resultados demostram que a tithonia é uma espécie 

forrageira de alta produção, mesmo durante apenas 120 DAP. Estudos com essa espécie em 

regiões semiáridas brasileiras reportam produtividade elevada mesmo nas épocas mais secas do 

ano. 

 
Apoio: Capes, CNPq, UFVJM e NESAF’s 
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SINT0108 - Avaliação do crescimento inicial de Adenanthera pavonina  

e Caesalpina echinata sob diferentes tipos de substratos 
 

THAMIRES DA SILVA FREITAS,MARCIANA ALVES FARIA MACHADO,LUCAS ALVES 

DIAS,LARA DE WINDSON OLIVEIRA ALMEIDA MARCHIORE,LUCÉLIA SILVA SANTOS 

DE QUEIROZ ,MICHELINE CARVALHO SILVA,JANAÍNA FERNANDES GONÇALVES 

 
E-mail: thamiresfreitas64@hotmail.com 

 
Área: FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS 

 

Resumo: O presente trabalho visou avaliar o crescimento de mudas de Adenanthera pavonina 

(falso pau-brasil) e Caesalpina echinata (pau -brasil) em relação a diferentes combinações de 

substratos alternativos. A composição dos substratos consistiu em:  substrato I contendo apenas 

areia e esterco bovino e o segundo, substrato II, composto por areia lavada, esterco bovino e 

bagaço de cana-de-açúcar. Os substratos foram divididos em duas partes para que as duas 

variedades de sementes fossem cultivadas em ambos. As sementes foram expostas a técnicas de 

quebra de dormência, sendo elas escarificação e imersão em água, com temperatura ambiente 

por sete dias consecutivos. Procedeu-se a semeadura diretamente nos saquinhos na qual foram 

adicionadas duas sementes por cada saco. Durante dois meses avaliou-se crescimento das 

mudas, que consistiu em duas avaliações, baseadas em altura da planta, espessura do colo e o 

número de galhos. A avaliação dos resultados constatou um bom desenvolvimento do falso pau-

brasil, que obteve resultados satisfatórios pela metodologia utilizada. Já as sementes do 

verdadeiro pau-brasil não germinaram, devido a fatores intrínsecos da variedade. Supõe-se que a 

idade das sementes tenha impedido a germinação de pau- brasil verdadeiro. Aparentemente, a 

combinação de substrato I demonstrou melhor desempenho que o substrato II, porém demanda 

analises complementares para verificar se houve diferenças significativas entre diferentes 

substratos. 

 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA / CAMPUS UNAÍ 
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SINT0109 - AJUSTE DE PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE 

RNA DE MATERIAL VEGETAL 
 

TAMIRA QUINTILIANA GOMES MARTINS ,ANY CAROLINY PINTO 

RODRIGUES,TARCISIO TOMÁS CABRAL DE SOUSA,MARCELO LUIZ DE LAIA 

 
E-mail: tamiragomes@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O isolamento de ácidos nucleicos (DNA/RNA) é uma etapa essencial em estudos e 

pesquisas que visam analisar a estrutura genética e a organização do genoma. Em se tratando da 

molécula de RNA é possível o seu isolamento a partir de vários tipos de tecidos e células e 

existe uma infinidade de protocolos e reagentes necessários para a sua obtenção. Além disso, 

esta é uma molécula muito instável e bastante sujeita à degradação por enzimas chamadas 

RNases. Neste sentido, o sucesso das metodologias baseadas em RNA depende de uma boa 

padronização do seu processamento e uma boa eficiência na extração de RNA das amostras a 

serem estudadas. Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho testar a eficiência de esferas 

utilizadas na etapa de maceração nos procedimentos de extração de RNA. Para isso, foram 

testados dois tipos de esferas (em aço e em cerâmica) e a extração foi feita a partir de amostras 

de tecido foliar da espécie Eucalyptus provenientes de uma empresa florestal localizada no Sul 

da Bahia. Foram, então, utilizadas 3 amostras de folhas, escolhidas de maneira aleatória, onde 

aproximadamente 0,1 g de cada material foi transferido para tubos Eppendorfs contendo as 

esferas. Ambas as esferas possuíam 3,2 mm de diâmetro e cada tubo Eppendorf continha 8 

esferas de aço e 8 esferas de cerâmica. Os tubos já contendo o material vegetal foram resfriados 

em N2 líquido por alguns segundos e, após o seu resfriamento, foram levados ao disruptor até a 

amostra virar um pó (aproximadamente 2 séries de 15 segundos). Após a trituração do material, 

seguiram-se aos procedimentos recomendados no protocolo que acompanha o reagente Pure 

Link Plant RNA (Thermo Fisher Scientific). Os resultados obtidos pela extração de RNA foram 

verificados por eletroforese em gel de agarose a 2%, corado com Brometo de Etídeo, 

visualizado sob luz ultravioleta e fotodocumentados. Com base nos resultados foi possível 

detectar a presença de bandas mais visíveis, mais íntegras e de melhores qualidades quando se 

utilizou as esferas de aço na trituração do material vegetal. É possível, portanto, concluir que a 

etapa de trituração feita a partir das esferas de aço foi mais eficiente e satisfatória do que 

aquelas feitas pelas esferas de cerâmica, podendo, desta maneira, ser utilizadas em trabalhos 

visando posteriores estudos com análises moleculares que necessitam do isolamento da 

molécula de RNA. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPQ, UFVJM E VERACEL S/A 
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SINT0110 - ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO PARA AJUSTE DA 

FUNÇÃO WEIBULL E MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO 

DIAMÉTRICA DE EUCALIPTO SOB TALHADIA 
 

RODOLFO CAMPOLINA CUNHA DE OLIVEIRA,RÔMULO DUARTE COSTA,DHAÍLA 

AMANDA CARNEIRO ,ANA JANAINA ALVES PAZ,TAMIRES MOUSSLECH ANDRADE 

PENIDO,BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,REYNALDO CAMPOS SANTANA 

 
E-mail: rodolfocampola@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de dois algoritmos de 

otimização para o ajuste da função densidade de probabilidade (f.d.p.) Weibull, a fim de 

modelar a distribuição diamétrica de eucalipto. O trabalho foi conduzido em um talhão 

comercial (em segunda rotação) de Eucalyptus urophylla, pertencente a uma empresa do setor 

florestal no município de Itamarandiba-MG, nas coordenadas 739102E e 8049559N (Datum 

SIRGAS 2000/Zona 23S, UTM). O clima da região é o Cwa, conforme o sistema de 

classificação de Köppen. As médias anuais de temperatura e precipitação são de 20ºC e 

1092mm, respectivamente. Para a condução do talhão sob regime de talhadia, foram deixados 

um broto por cepa e, em casos de falha, dois brotos por cepa. A seleção dos melhores brotos se 

baseou na qualidade de inserção na cepa e vigor fisiológico. Aos 32 meses de idade, foram 

estabelecidas aleatoriamente três parcelas experimentais. As parcelas possuíam 675m2 (25 x 

27m). O espaçamento de plantio foi de 6,0 x 1,4m. Mensurou-se o diâmetro à altura de 1,3m do 

solo (DAP) de todos os fustes. Os dados foram agrupados em classes com intervalos regulares 

de 1,0cm de diâmetro. Foram testados os seguintes algoritmos de otimização para o ajuste da 

função Weibull de dois parâmetros (parâmetro limiar da menor classe de diâmetro fixado a 

zero): NM) Nelder e Mead e BFGS) Broyden – Fletcher – Goldfarb – Shanno. Os ajustes foram 

realizados empregando o método da máxima verossimilhança. A avaliação da qualidade dos 

ajustes se baseou nos valores da raiz quadrada do erro médio (RQEM) e do critério de 

informação de Akaike (AIC). Para avaliar a aderência da função aos dados, realizou-se análise 

gráfica e aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnorv a 5% de significância. Todas as análises 

estatísticas foram feitas com auxílio do software R 3.3. Os parâmetros de forma e escala da 

função foram: 11,423661 e 9,430691 (RQEM = 0,048283; AIC = 177); e 11,423949 e 9,430761 

(RQEM = 0,048291; AIC = 177) para os algoritmos NM e BFGS, respectivamente. A aderência 

foi constatada para a aplicação de ambos os algoritmos. Os ajustes apresentaram poucos desvios 

e representaram adequadamente a distribuição da frequência relativa dos diâmetros. Os 

parâmetros e a qualidade dos ajustes foram similares entre os algoritmos testados. Conclui-se 

que os algoritmos de otimização NM e BFGS demonstraram-se adequados para modelar a 

distribuição diamétrica de eucalipto sob regime de talhadia, utilizando a função Weibull. 

 
Apoio: UFVJM; APERAM BIOENERGIA LTDA.; NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

SILVICULTURA (NESIL) 
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SINT0111 - Análise da evolução da exportação e importação do 

mercado de celulose brasileira no período de 2014 à 2018 
 

LUIZ FILIPE MARAVILHA SILVA,VITORIA DE SOUZA CANGUÇU,ALINE CRISTINA 

CARVALHO,CAMILA CARVALHO CHAVES,SIDNEY ARAUJO CORDEIRO 

 
E-mail: filipemaravilha@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo mostrar a evolução das quantidades e dos preços de 

exportação e importação da celulose, bem como relacioná-los ao índice de inflação, referente ao 

período de janeiro/2014 à janeiro/2018. 

Os dados referentes à exportação e importação da celulose foram obtidos no Sistema do MDIC 

(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e os dados de inflação para o 

mesmo período foram coletados junto ao Banco Central do Brasil. O índice de inflação utilizado 

foi o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Utilizou-se a técnica de 

pesquisa rápida, proposta por IEL/SEBRAE (2000) e tabulou-se os dados para realização da 

análise gráfica dos mesmos. 

No período de janeiro/2014 à janeiro/2016 verificou-se que o Brasil importou mais celulose do 

que exportou. Nos meses seguintes os valores de importação e exportação foram semelhantes, 

chegando a um grau de equivalência em janeiro/2018. No início de 2017, 43% do total 

exportado pelo Brasil foi destinado ao mercado Chinês e gerou uma receita no ano de cerca de 

US$ 1 bilhão. 

O preço da celulose importada pelo Brasil é mais elevado do que o preço da celulose vendida 

pelo país. A capacidade das empresas nacionais em produzir mais com menos recursos e em 

menos tempo, faz com que o Brasil consiga abastecer o mercado de forma rápida e com preços 

mais competitivos, o que é um dos motivos que fazem com que a celulose exportada tenha 

preço menor do que a importada pelo país. 

O IPCA mede a variação de preços do mercado para o consumidor final e representa o índice 

oficial da inflação no Brasil, sendo medido mensalmente pelo IBGE. Quando a inflação esteve 

mais elevada, o preço do produto a ser exportado seguiu tendência de aumento. Como no mês 

de maio de 2017 ocorreu uma grande redução da inflação, também ocorreu diminuição no preço 

do kg da celulose exportada. 

Conclui-se que o setor brasileiro de celulose mantém posição altamente competitiva no mercado 

global, demonstrado pelas quantidades exportadas principalmente para os Estados Unidos, 

Canadá, Europa e China, possuindo condições para continuar o crescimento acelerado, 

absorvendo cada vez mais, maior parcela de mercado devido à alta produtividade. A 

manutenção ou a melhoria dessa posição, pressupõe um plano de ação desde racionalização e 

otimização do gerenciamento florestal até uma busca constante de caminhos inovadores em 

termos de processos de produção e criação de produtos ao longo de toda a sua cadeia produtiva. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0112 - ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE MERCADO 

DO COCO 
 

ZENALDO ALVES OLIVEIRA JÚNIOR ,ALESSANDRA MORAIS MELO,JÚLIO CÉSAR 

PINHEIRO CAMARGOS,MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES,EURICO MORAIS ALMEIDA 

NETO,SIDNEY ARAUJO CORDEIRO,FRANCIELLE RODRIGUES VERSIANE 

 
E-mail: zenaldojr@live.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo mostrar a evolução das quantidades e dos preços de 

exportação e importação do coco brasileiro, bem como relacioná-los ao índice de inflação, 

referente ao período de janeiro/2014 à janeiro/2018. Os dados referentes à exportação e 

importação do coco foram obtidos no Sistema do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comercio Exterior) e os dados de inflação para o mesmo período foram coletados 

junto ao Banco Central do Brasil. O índice de inflação utilizado foi o IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo). Utilizou-se a técnica de pesquisa de mercado para levantamento 

dos dados qualitativos e quantitativos e tabulou-se os dados para realização da análise gráfica 

dos mesmos.  Verificou-se que, a produção de coco no Brasil encontra-se em franco 

crescimento, sob dois segmentos: a produção de coco seco e coco fresco, destinado à água de 

coco. O Brasil se destaca pelo maior índice de produtividade, por apresentar condições 

edafoclimáticas muito favoráveis ao desenvolvimento do fruto. Porém, diferentemente dos 

países que lideram as exportações mundiais (Indonésia, Filipinas, entre outros países asiáticos), 

o país oferece poucos subsídios aos produtores nacionais. Soma-se a isso, os custos de insumo e 

carga de tributos na mão-de-obra. No período analisado, constatou-se que até 2015 a exportação 

e importação se mantiveram próximas. A partir deste período, houve aumento nas exportações e 

decréscimo nas importações. Observou-se que apesar deste fato, o Brasil tem maiores gastos em 

importações do que retorno financeiro em exportações, visto que a venda deste produto tem 

preço menor do que a compra do mesmo. Durante o mesmo período, o preço do quilo de coco 

para exportação sofreu aumento pouco significativo em relação ao preço de importação, que 

praticamente dobrou a partir de 2017. Isto reflete a alta dos preços de coco no Brasil nos últimos 

anos, justificada pelo marketing positivo do produto. Neste contexto, concluiu-se que o  

mercado do coco tem se consolidado nos últimos anos tanto internamente quanto no mercado 

externo, com tendência a um aumento da demanda, devido à qualidade e diversos usos 

potenciais que este produto pode ser agregado, o que consequentemente ocasiona maior geração 

de bens e serviços fundamentais para alavancar o agronegócio brasileiro, e contribuir para o 

superávit da balança comercial do setor. 

 
Apoio: UFVJM E DEF. 
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SINT0113 - Analise das ocorrências de incêndios florestais no Parque 

Estadual da Serra do Intendente - MG 
 

ISADORA DE OLIVEIRA FERREIRA,GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

MOURÃO,GLEYCE CAMPOS DUTRA 

 
E-mail: dorinha_oliveira2011@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) foi criado através do Decreto sem 

número, 

de 29 de março de 2007 e possui área de 13.508,83 hectares. Ele está localizado nas altas 

terras da Serra do Espinhaço, região reconhecida pela UNESCO em 2005 como Reserva 

da Biosfera. Os distritos de abrangência são Tabuleiro e Itacolomi, ambos pertencentes à 

Conceição do Mato Dentro. No PESI destaca-se a Cachoeira do Rabo de Cavalo, que 

possuí duas quedas e mais de 140 metros de altura. O objetivo do presente trabalho é 

analisar os relatórios de ocorrência de incêndios (ROIs) do Parque Estadual da Serra do 

Intendente para traçar um perfil dos incêndios florestais da região entre os anos de 2011 e 

2015. Para isso foi usado uma base de dados fornecida pela gerência do parque, contendo 

informações detalhadas das ocorrências de incêndios florestais. Constatou-se que nesse 

período foram registradas 108 ocorrências de incêndios que queimaram no total de 

17150,34 ha na unidade de conservação e em seu entorno, variando de 0,16 a 2718 

hectares por incêndio. A maioria dos casos estão localizados na parte oeste, denominada 

setores A e B, geralmente causada por queimas para renovação de pastagem (95% dos 

casos), que acabam invadindo a área do parque. Aliás, 93,45% das ocorrências foram 

originadas a partir de queima de vegetação campestre (campo limpo (0,93%); campo 

altitude (14,02%); campo rupestre (78,50%)), que muitas das vezes é usada para pastejo. 

Incêndios criminosos, que são o principal problema brasileiro, originaram somente 2,8% das 

ocorrências. Limpeza de área para cultivo e acontecimento natural compõe a demais 

ocorrências. A parte oeste é uma parte distante de Conceição do Mato Dentro e menos 

habitada, o que torna difícil o acesso aos focos de incêndios, sendo que a média 

deslocamento da brigada é de aproximadamente 2h. O Guarda parque foi uma figura 

importante na detecção dos incêndios, identificando 82,4% das ocorrências. Os anos de 

2012 e 2014 foram os que tiveram a maior quantidade de incêndios, 27 e 28 

respectivamente, sendo que em 2014 obteve a maior área queimada com 6724,39 há 

atingidos e seguido de 2011 com 4779,2 há. Contudo pode-se afirmar que com o 

entendimento do perfil é possível melhorar alocação de recurso 

para aumentar a eficiência da prevenção e do combate dos incêndios florestais 

 
Apoio: UFVJM. 
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SINT0114 - Análise de densidade e retratibilidade de Artocarpus 

heterophyllus (Jaqueira) através de modificações no seu conteúdo de 

umidade 
 
KARINE DE CÁSSIA LIMA,BRUNO HERICLLES LOPES SILVA,WENDER MARCOS ROCHA 

MELQUIADES,THALYSSON BRUNO DOS SANTOS,LUCAS ABRANTES LADEIRA 

,CRISTINA CHAVES ALVES PEREIRA,LÚNIA DA CONSOLAÇÃO VIEIRA,LUIZ CARLOS 

COUTO 

 
E-mail: limakarine.ufvjm@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar densidade e a retratibilidade de Artocarpus 

heterophyllus (Jaqueira), submetida à modificações do seu conteúdo de umidade. A densidade 

da madeira foi avaliada em diferentes teores de umidade, sendo eles: umidade inicial (%), 

densidade úmida (g/cm³), e densidade básica (g/cm³). Já a retratibilidade, foi avaliada quanto à 

retrabilidade volumétrica total (%), onde esta foi determinada através de condições iniciais em 

total saturação em água e em condições de 0% de umidade. O coeficiente de retratibilidade 

volumétrica (Cr), o fator de anisotropia dimensional e o teor de umidade máxima de saturação 

também foram avaliados por estarem associados com a retratibilidade da madeira. O 

experimento foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira da UFVJM, campus JK e a 

metodologia utilizada foi baseada na ABNT NBR 7190/97. Foram obtidos quarenta corpos de 

prova 3x2x2 cm de uma madereira em Diamantina-Mg e estes foram identificados 

numericamente e anatomicamente (seção transversal, longitudinal tangencial e longitudinal 

radial). Em seguida, determinou-se massa e volume inicial dos corpos de prova através de 

paquímetro digital e uma balança analítica. Vinte corpos de prova adicionais foram utilizados 

para calcular teores de umidade inicial e assim a determinação posterior da densidade úmida 

(Du). Os corpos de prova foram colocados no interior de uma bandeja de polipropileno 

contendo água onde permaneceram por um período inicial de 90 dias, iniciando assim o 

processo de saturação. Posteriormente, foram colocados no interior de um dessecador com água 

acoplada a uma bomba de vácuo de bancada. O objetivo desse tratamento foi possibilitar que 

todos atingissem a completa saturação mediante ciclos alternados de vácuo de 15 minutos e em 

seguida a equalização da pressão. Após o fim desse processo tornou-se possível avaliar 

características físicas de densidade, retratibilidade e os demais parâmetros de cada corpo de 

prova. Em relação á umidade da madeira, obteve-se os valores médios: umidade inicial: 22,8%, 

densidade úmida: 0,67 (g/cm³) e densidade básica: 0,53 (g/cm³). Quanto á retratibilidade, 

obteve-se valores médios: retratibilidade volumétrica total: 9,3% e coeficiente de retratibilidade 

volumétrica: 0,4. Pode-se concluir diante dos resultados obtidos que os valores estão dentro dos 

limites aceitáveis e confiáveis e poderão contribuir futuramente em estudos similares. 

 
Apoio:  
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SINT0115 - Análise de mercado da borracha natural brasileira 
 

TOMÁS MURTA GODOY,KELLY DAYANNE MOREIRA,ANA CAROLINE MACEDO DE 

CASTRO,GABRIELA MADUREIRA BARROSO,SIDNEY ARAUJO CORDEIRO 

 
E-mail: tomasmgodoy@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo mostrar a evolução das quantidades e dos preços de 

exportação e importação da borracha natural brasileira, bem como relacioná-los ao índice de 

inflação, referente ao período de janeiro/2014 à janeiro/2018. Os dados referentes à exportação 

e importação da borracha natural foram obtidos no Sistema do MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior) e os dados de inflação para o mesmo período 

foram coletados junto ao Banco Central do Brasil. O índice de inflação utilizado foi o IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Utilizou-se a técnica de pesquisa rápida, 

proposta por IEL/SEBRAE (2000) e tabulou-se os dados para realização da análise gráfica dos 

mesmos. Verificou-se que, mundialmente o Brasil é o décimo maior produtor de borracha, e, 

nacionalmente São Paulo é o maior produtor, seguido por Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e 

Goiás. Cerca de 80% de toda borracha natural produzida no mundo é consumida pela indústria 

pneumática e de autopeças. Os 20% restantes são aplicados em peças técnicas, adesivos, 

produtos relacionados a saúde (luvas, elásticos, etc), mercado de calçados e acessórios. A 

Argentina, Venezuela e México são os principais importadores de borracha natural produzida no 

Brasil. No período de 2014 a 2018, a quantidade importada foi maior que a exportada, 

mostrando que o Brasil não é autossuficiente na produção de borracha. Os menores preços de 

importação, em R$/Kg, foram registrados no ano de 2016. Os preços mais altos de importação, 

ocorreram nos meses em que os preços de exportação foram mais altos, sendo R$7,99/Kg e 

R$7,78/Kg, correspondentes a janeiro e fevereiro de 2014. Em relação ao preço do mercado 

interno de borracha, quando comparado com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), que representa o índice oficial da inflação no Brasil, identificou-se que quando a 

inflação esteve mais elevada, o preço do produto a ser exportado seguiu tendência de aumento, 

tendo como destaque o mês de maio de 2017. Conclui-se que, são necessários investimentos na 

produção de borracha natural no Brasil, para que o país se torne mais competitivo frente à 

Indonésia e Malásia, principalmente. No Brasil, a maior taxa de importações frente às 

exportações mostra que o país ainda não é autossuficiente na produção de borracha natural, 

havendo demanda real e potencial para aumento do mercado desse produto, o que levará a 

reverter o quadro de déficit na balança comercial do mesmo. 
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SINT0116 - ANÁLISE DE SATISFAÇÃO NO TREINAMENTO 

TEÓRICO PRÁTICO EM SIMULADORES DE REALIDADE 

VIRTUAL HARVESTER E FORWARDER 
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ALVES CORDEIRO,FRANCIELLE RODRIGUES VERSIANE,MAURICIO PARANHOS ALVES 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A utilização de máquinas e equipamentos com alta tecnologia embarcada no setor 

florestal vem exigindo das empresas operadores cada vez mais bem qualificados e, devido ao 

alto custo dessas máquinas não se recomenda o treinamento desses profissionais diretamente em 

campo. Nesse sentido, treinamentos com Simuladores de Realidade Virtual (SRV) vêm 

ganhando cada vez mais espaço no mercado na capacitação de profissionais, tendo em vista 

simular os movimentos operacionais que seriam realizados na prática. O Centro Técnico de 

Formação de Operadores de Máquinas Florestais (CTFlor) vinculado ao DEF-UFVJM atua na 

qualificação inicial dos treinandos, com práticas em simuladores das máquinas de corte florestal 

Harvester e de extração da madeira Forwarder. A utilização de métodos para avaliar a satisfação 

do cliente é uma estratégia das empresas e instituições para obter uma visão da qualidade do 

produto ou serviço prestado. Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar o grau de 

satisfação dos profissionais treinados no CTFlor, a fim de se introduzir possíveis melhorias. 

Estes têm uma carga horária total de 40h, sendo ao término do treinamento, solicitado ao 

treinando responder a um questionário avaliativo voluntariamente. Os atributos relacionados à 

satisfação dos clientes avaliados corresponderam à: atendimento da expectativa, assunto 

abordado, qualidade das apresentações expositivas, recepção e atendimento, organização do 

local, forma que ficou sabendo do treinamento, se indicaria o treinamento para outras pessoas, 

pontos positivos e negativos do treinamento. Foram avaliados 32 trabalhadores de empresas 

florestais e profissionais autônomos, os quais receberam treinamentos em SRV no CTFlor. 

Verificou-se que aproximadamente 60% dos entrevistados tiveram suas expectativas atendidas 

acima do esperado. Os atributos / fatores assunto abordado, qualidade do treinamento, recepção 

e atendimento por parte dos instrutores e a organização do local obtiveram médias acima de 

80%, indicando o grande comprometimento e preocupação da equipe com a qualidade dos 

serviços prestados. Todos os entrevistados indicariam o treinamento para outras pessoas, 

exaltaram a qualificação e eficiência dos instrutores e, a grande aplicabilidade do treinamento 

no início de desenvolvimento do trabalho na área de atuação. Os pontos negativos relacionaram-

se ao pouco tempo (duração) do treinamento para a diversidade de assuntos abordados e, a 

pouca divulgação dessa oportunidade de capacitação. 

 
Apoio: UFVJM, CAPES 
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SINT0117 - Análise Multitemporal da Cobertura do Solo da RPPN 

Fartura e Entorno 
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ANDRADE PENIDO 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A RPPN Fartura, localizada predominantemente no município de Capelinha-MG, foi 

criada em 2009 com o intuito de preservar um importante remanescente da Mata Atlântica. 

Objetiva-se com esse trabalho avaliar e quantificar as mudanças estruturais dos componentes da 

paisagem na região da RPPN em contraposição com seu entorno em 32 anos. A série temporal 

de imagens Landsat, abrange as datas 21/08/1985 e 06/10/2017. As imagens inicialmente foram 

georreferenciadas com registro automático, sofreram correções atmosférica pelo algoritmo Dark 

Substraction (DOS) para fins de eliminação de degradações causadas pela atmosfera e por fim 

foram classificadas pelo método classificação supervisionada Máxima Verossimilhança. As 

classes determinadas foram vegetação Arbórea, Arbustiva, Campestre, Plantada e Sem 

Vegetação. Em 1985 percebe-se que havia um domínio de vegetação arbustiva, em toda a 

paisagem, sendo 8594 ha, o que caracteriza mais de 50% do território. As manchas de vegetação 

arbórea eram menores, ocupando 4334 há, ou seja, 29% do total da paisagem. A região em que 

hoje está estabelecida a RPPN, em 1985 obtinha, desses 4334 há, apenas 500. As classe 

campestre em sem vegetação ocupavam uma área menor, sendo 1830 há e 427 há 

respectivamente. Dessas áreas, na região da reserva, apenas 50 há pertenciam a campos e 4 há 

eram da classe sem vegetação. A classe Plantada não é discutida, pois não haviam indícios de 

plantações na área de interesse na respectiva data. Em 2017, com a expansão de área de floresta 

plantada, desenvolvimento urbano da cidade de Aricanduva e criação da RPPN, de acordo com 

a classificação, observa-se que houve mudanças na disposição da paisagem. Esses valores 

mudaram, principalmente em relação a classe arbórea no que se refere a área interna da reserva. 

O mapa de classificação mostra sua maior parte recoberta por vegetação arbórea, sendo 

equivalente a mais de 70%. A área do entorno se mostrou bastante degradada durante os anos, 

aumento regiões sem vegetação e acrescentando também locais de florestas plantadas. A classe 

sem vegetação que em 1985 ocupava pequena parte, hoje ocupa 17% da área total e menos de 1 

% dentro da reserva. Ocorreram excessivas mudanças durante os anos, o desenvolvimento da 

área no entorno da reserva afetou em grande quantidade a mudança da paisagem, que ainda é 

muito fragmentada. Porém a criação da Unidade de Conservação em 2009 foi de grande valia 

em nível de preservação de fauna e flora local. 

 
Apoio: UFVJM; LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO 
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SINT0118 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E QUÍMICAS DO 

SISTEMA HÍDRICO DA TURFEIRA DATAS I NA REGIÃO DE 

DATAS - MG” 
 

ÁTILA OLIVEIRA COIMBRA,LUIZ FELIPE AMARAL SILVA,HERNANDO BAGGIO 

FILHO,BÁRBARA THAÍSSA DA SILVA BARROS 

 
E-mail: atilaoc@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Segundo Pontevedra-Pombal & Martinez-Cortizas (2004) as turfeiras são definidas 

como um ecossistema úmido, composto principalmente por plantas higrofílas que, ao se 

desenvolverem e sucederem-se no tempo e no espaço, acumulam grande quantidade de matéria 

vegetal morta. Tendo em vista, as particularidades naturais e as atividades antrópicas, esta 

pesquisa, propôs, avaliar a real situação ambiental e sanitária da turfeira Datas I. O objetivo 

desta pesquisa foi: analisar parâmetros físico-químicos, in situ, para temperatura, pH, turbidez, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, cor aparente, salinidade e percentual de elementos 

como, nitrito, nitrato, manganês e fósforo. A pesquisa caracterizou-se por método de abordagem 

analítica quantitativa, desenvolvendo procedimentos específicos aplicados em metodologias 

entrelaçados a geoquímica e analise físico químicas para água superficial. Os resultados 

analíticos foram avaliados e tratados de modo a conduzir ao entendimento sobre a determinação 

dos parâmetros físico-químicos na água, da turfeira Datas I, juntamente com os demais dados do 

meio físico (geologia, geomorfologia, solos, hidrografia, clima e vegetação) e os dados obtidos 

do meio socioeconômico (uso e ocupação da terra). Os resultados analisados foram avaliados e 

interpretados de modo a conduzir ao entendimento do comportamento dos parâmetros físico-

químicos na água superficial, no segmento determinado. Juntamente com os demais dados do 

meio físico e socioeconômico, foi possível fazer uma correlação segura e objetiva.  Os dados 

foram comparados a listas orientadoras de Referência: água: estabelecidas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/2005. A pesar das atividades antrópicas próximas 

à turfeira, notou-se que a mesma se encontra em equilíbrio ecológico. Mas este equilíbrio pode 

ser ameaçado caso as atividades antrópicas não respeitem os limites e normas estabelecidas 

pelas leis, como observou-se em diversos momentos durante a atividade de campo. 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM - LGA. 
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SINT0119 - Associação entre levantamento laser aerotransportado e 

imagem multiespectral em uma área de floresta amazônica 
 

MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE,MARKS MELO MOURA,CRISTIANO 

RODRIGUES REIS,LIDIA GABRIELLA SANTOS,BRENDA LETÍCIA 

RODRIGUES,GABRIELA PARANHOS BARBOSA,ALESSANDRA MORAIS MELO,ERIC 

BASTOS GORGENS 

 
E-mail: suelianeandrade@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o grau de associação entre as métricas 

extraídas de levantamento laser aerotransportado (ALS) com os índices de vegetação obtidos de 

imagem multiespectral. O estudo foi realizado em um transecto localizado no município de 

Parauapebas, situado no estado do Pará. A nuvem de pontos foi gerada por meio de 

levantamento aéreo utilizando o sensor LiDAR HARRIER 68i, acoplado a uma aeronave 

CESSNA modelo 206. O ângulo de varredura foi de 45 graus e altitude de vôo em torno de 600 

metros, objetivando um levantamento de uma faixa de 300 metros de largura por 12,5 

quilômetros de comprimento, totalizando 375 hectares por transecto. A densidade alvo foi de 4 

pulsos por metro quadrado, com footprint de aproximadamente 30 centímetros. A imagem 

multiespectral foi obtida pelo satélite Landsat 8, sensor OLI (Operational Land Imager) no dia 

13 de julho de 2017, e baixada de forma gratuita pelo site do Serviço Geológico dos Estados 

Unidos – USGS. O processamento da nuvem de pontos foi feito no software FUSION 3.6 e 

consistiu na remoção de outliers, seguido pela classificação dos retornos de solo pelo algoritmo 

proposto por Kraus e Pfeifer. A partir dos pontos classificados como pertencentes ao solo, o 

modelo digital de terreno (MDT) com resolução de 1 metro foi criado e utilizado para 

normalizar a nuvem. Foram extraídas 35 métricas considerando uma resolução de 30 metros, 

compatível com a resolução do Landsat 8. Para a imagem multiespectral foram calculados: o 

índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), o índice de vegetação ajustado ao solo 

(SAVI) e o índice de área foliar (IAF). Os cálculos dos índices de vegetação foram realizados 

no software QGIS 2.18.5. A associação entre as diferentes técnicas de sensoriamento remoto foi 

feita por meio do coeficiente de Pearson no software GRASS 7.2.2. As métricas percentis 10, 

20, 25 e 30 obtiveram as correlações mais altas do estudo com os índices NDVI e IAF (r = 

0,12). De modo geral, as correlações encontradas entre métricas LiDAR e os índices de 

vegetação podem ser consideradas como fraca.  Este grau de correlação não permite que tal 

relação seja considerada para criação de modelos preditivos. Espera-se repetir a análise com 

outros sensores orbitais, como radar e hiperespectrais, além de avaliar a influência da resolução 

no grau de associação. 

 

 
Apoio: SUBPROJETO 7 - ESTIMATIVA DE BIOMASSA DA AMAZÔNIA, INPE, 

FUNCATE, FUNDO AMAZÔNIA E BNDES. CHAMADA UNIVERSAL CNPQ - 

PROCESSO: 403297/2016-8. CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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SINT0120 - Avaliação da atividade alimentar e atratividade de T. 

peregrinus a diferentes genótipos de eucalipto 
 

SÂNZIO BRANDOLLE SANTANA GONÇALVES,MARCELINO ANTÔNIO DO AMARAL 

FILHO,NATALIA SANTOS ALMEIDA,GILSON GERALDO SOARES DE OLIVEIRA 

JÚNIOR,FERNANDA FREITAS SOUSA,ANDRÉ PEREIRA FERNANDES,DIULIA 

BRAGANÇA JONAS HONORATO,SEBASTIÃO LOURENÇO DE ASSIS JÚNIOR 

 
E-mail: sanziocvo20@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O cultivo e exploração de espécies de eucalipto são de grande importância para a 

economia brasileira, desta forma, o desenvolvimento de híbridos resistentes a pragas é uma 

estratégia de fundamental relevância para a cadeia produtiva. Assim, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o padrão de resistência de 11 clones de diferentes genótipos de eucalipto 

ao ataque do percevejo bronzeado (T. peregrinus) por meio de análises de atratividade e 

atividade alimentar com livre chance de escolha. O experimento foi conduzido no mês de maio 

de 2017, no Laboratório de Entomologia Florestal da empresa Aperam BioEnergia, em 

Itamarandiba/MG. As mudas dos 11 materiais genéticos comerciais de Eucalyptus spp. e 

Corymbia spp. avaliadas e os insetos utilizados foram obtidos da própria empresa. O 

experimento foi realizado em delineamento em blocos ao acaso, contendo 11 tratamentos e 5 

repetições. Os blocos foram representados por uma gaiola de madeira coberta com tecido voil 

com 80 x 35 x 35 cm de dimensão contendo uma muda de cada um dos clones. Os dados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F e foram comparados por meio do teste de Tukey 

(p<0,05). Empregou-se a transformação do tipo √x devidoà ausência de homogeneidade das 

variâncias. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software R versão 3.3.0 com 

o auxílio do pacote ExpDes.pt. Setecentos indivíduos adultos de T. peregrinus foram liberados 

no centro de cada gaiola e direcionaram-se por instinto às mudas dos diferentes materiais 

genéticos. Para o teste de atratividade, foram realizadas contagens de T. peregrinus nas amostras 

em 12, 24, 36, 48, 72, 96 e 120h após a liberação dos insetos. A atividade alimentar do 

percevejo foi determinada pela contagem de gotículas honeydew após 120 horas em três folhas 

de cada uma das amostras ofertadas. Constatou-se que, além do clone suscetível C12, C3 e C4 

apresentaram elevada atratividade a T. peregrinus em todos as avaliações. Por outro lado, C11, 

C6 e C1 apresentaram baixa atratividade e as demais amostras, C7, C8, C9 e C10, apresentaram 

atratividade intermediária. A maior atividade alimentar de T. peregrinus ocorreu no clone C3, 

não distinguindo do controle C12. Dessa forma, o clone C3 mostrou-se estimulante à 

alimentação dos adultos de percevejo bronzeado. Conclui-se que os clones C3 e C12 são 

susceptíveis a T. peregrinus, C1, C2, C4, C7, C8, C9, C10, são moderadamente resistentes, e C6 

e C11 são resistentes à praga. 

 
Apoio: FAPEMIG, APERAM BIOENERGIA, NEEF - NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

ENTOMOLOGIA FLORESTAL 
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SINT0121 - AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE RNA 

EM TECIDO FOLIAR DE EUCALIPTO 
 

ANY CAROLINY PINTO RODRIGUES,TAMIRA QUINTILIANA GOMES MARTINS 

,TARCISIO TOMÁS CABRAL DE SOUSA,MARCELO LUIZ DE LAIA 

 
E-mail: anycarol_rd@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Em estudos de genes diferencialmente expressos, incluindo transcrição reversa, PCR 

quantitativo em tempo real (qRT-PCR), construção de bibliotecas de cDNA, dentre outras 

análises, é necessária a obtenção de um RNA de boa qualidade e em quantidades adequadas. 

Portanto, ajustes, modificações e otimização de protocolos de extração visando isolamento do 

material genético são necessários visto que um bom procedimento de extração deve produzir 

moléculas de RNA de pureza, qualidade e quantidades adequadas para uma manipulação 

eficiente. Diante do exposto, objetivou-se testar diferentes metodologias de trituração do 

material vegetal, além da quantidade de agarose utilizada para obtenção dos resultados de RNA 

total. Desta forma, foram testadas inicialmente 3 metodologias de lise (quebra) das células, 

quais foram: o uso de almofariz e pistilo (1); e o uso de dois aparelhos de agitação mecânica 

utilizando beads (esferas): Disruptor L-Beader (2) e Mini-BeadBeater (3), destacando que a 

diferença entre os dois aparelhos está na intensidade de agitação das amostras. Para a 

metodologia 1, aproximadamente 0,1 g do material vegetal foi macerado com auxílio de pistilo 

e almofariz, previamente refrigerado com N2 líquido, até a obtenção de um pó fino, mantendo-o 

congelado durante todo o processo de maceração. Para as metodologias 2 e 3, a mesma 

quantidade de material vegetal foi transferida para tubos Eppendorfs contendo beads. Os tubos 

foram resfriados em N2 líquido por alguns segundos e, após o seu resfriamento, foram levados 

ao disruptor até a amostra virar um pó (aproximadamente 2 séries de 15 segundos). Em todas as 

metodologias, após a trituração do material, seguiram-se aos procedimentos recomendados no 

protocolo que acompanha o reagente Pure Link Plant RNA (Thermo Fisher Scientific). Com 

posse do RNA total extraído dos tecidos foliares, estes foram submetidos à análise em 

eletroforese em gel de agarose a 0,8% e 2%, corado com Brometo de Etídeo, visualizado sob luz 

ultravioleta e fotodocumentados. Após verificação e análise dos resultados observou-se que as 

amostras trituradas através do Mini-BeadBeater e submetidas em gel de agarose a 2% foram as 

que apresentaram bandas mais visíveis, mais íntegras e de melhor qualidade. Conclui-se, 

portanto, que agitações mais intensas e homogêneas foram eficientes para o rompimento das 

moléculas do tecido vegetal e que uma quantidade maior de agarose foi essencial para se obter 

resultados satisfatórios de isolamento de RNA total. 

 
Apoio: VERACEL S/A, UFVJM, CAPES, CNPQ E FAPEMIG 
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SINT0122 - Avaliação do tamanho de parcelas e intensidade de 

amostragem em inventário florestal de Khaya ivorensis A. Chev - 

Mogno Africano 
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RODRIGUES DOS SANTOS,LIDIA GABRIELLA SANTOS,BRENDA LETÍCIA 

RODRIGUES,MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE,EDUARDA GABRIELA SANTOS 

CUNHA,KARLA PEREIRA FLÁVIO 

 
E-mail: barbosa_gabriella@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Uma das principais ferramentas para quantificar e qualificar o potencial de uma 

floresta é o inventário florestal. A amostragem se apresenta como o tipo de inventário florestal 

mais empregado no mundo, pois garante a obtenção de estimativas confiáveis das características 

da floresta, atendendo às limitações financeiras, de tempo e mão de obra. Importantes 

informações são geradas pelo uso de técnicas de amostragem para a tomada de decisões em 

manejo florestal. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o tamanho de parcelas e 

intensidade de amostragem que proporciona melhor precisão das estimativas de volume em 

inventário florestal de Mogno Africano. O estudo foi realizado em um povoamento de 20 

hectares de Khaya ivorensis (Mogno Africano) pertencente à Fazenda das Pedras, localizada no 

município de Curvelo MG. O povoamento foi implantado em fevereiro de 2014, em 

espaçamento de 5m x 5m (25m2). A coleta de dados foi realizada por meio de um censo 

florestal realizado em 2017. Foram mensuradas as circunferências a 1,30 m de altura (cap) com 

fita métrica e estimadas as alturas de todos os indivíduos por meio de um hipsômetro. Foram 

realizadas simulações de amostragem considerando diferentes tamanhos de parcela combinados 

com diferentes intensidades de amostragem. Foram avaliadas as seguintes combinações: 

Simulação 1 (tamanho de 15 m x 20 m e intensidade de 20 parcelas); Simulação 2 (tamanho de 

25 m x 35 m e intensidade de 10 parcelas); e Simulação 3 (tamanho de 50 m x 50 m e 

intensidade de 5 parcelas). Foi estimado o erro de amostragem (E%) para cada simulação por 

meio dos estimadores da Amostragem Casual Simples (ACS). Como resultados, observa-se que 

para todas as simulações o E% foi inferior a 10%, erro pré-estabelecido para fins de plano de 

corte, evidenciando elevada precisão das estimativas obtidas. No entanto, a Simulação 1 

apresentou a menor precisão (E%= 8,82), mesmo com maior intensidade de amostragem. Este 

resultado indica a possibilidade das parcelas de tamanho menor não terem representado com 

tanta fidelidade as características do povoamento. Indica ainda que pode ter ocorrido uma 

distribuição desuniforme das parcelas ocasionada pela casualização da ACS. Dentre as 

simulações realizadas, a que apresentou maior precisão das estimativas de volume para o 

povoamento de Mogno Africano foi a Simulação 2 (E%=7,73). Pode-se sugerir que o 

povoamento em estudo se apresenta bem homogêneo e a ACS resultou em estimativas válidas. 

 
Apoio: FAZENDA DAS PEDRAS, CNPQ, CAPES, FAPEMIG, UFVJM. 
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SINT0123 - Avaliações de densidade e retratibilidade da espécie nativa 

Apuleia leiocarpa (Garapa) 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade e a retratibilidade da madeira nativa 

Garapa, que tem como nome científico Apuleia leiocarpa, submetidas à variações do seu 

conteúdo de umidade. Quanto à densidade da madeira essa foi avaliada em diferentes teores de 

umidade: densidade úmida (Du), densidade absolutamente seca (Do), densidade verde (Dv) e 

finalmente a densidade básica (Db).  Quanto à retratibilidade da madeira, ou seja, a 

retratibilidade volumétrica total (Rv), a retratibilidade longitudinal tangencial (RLtg) e a 

retratibilidade longitudinal radial (RLrd), elas foram determinadas a partir de uma condição 

inicial de completa saturação em água e aquela na condição absolutamente seca ou 0% de 

umidade. Outros parâmetros físicos tais o coeficiente de retratibilidade volumétrica (Cr), o fator 

de anisotropia adimensional (A) e o teor de umidade máxima de saturação (Umáx) foram 

também avaliados por estarem intimamente associados à retratibilidade da madeira. A 

metodologia utilizada seguiu as normas da ABNT NBR 7190/97. Quarenta corpos-de-prova 

com dimensões 3,0x2,0x2,0 (cm) foram obtidos para a espécie desse estudo em uma marcenaria 

local de Diamantina – MG. Após a identificação numérica dos mesmos as suas respectivas 

seções anatômicas (transversal, longitudinal tangencial e longitudinal radial) foram igualmente 

identificadas. O tempo de saturação na bandeja foi de 4 meses e foi utilizado uma bomba de 

vácuo. Iniciando-se pela densidade da madeira, a maioria dos pesquisadores são unânimes em 

afirmar que a densidade básica é entre outras formas de densidade, aquela mais confiável para 

inferências em estudos dessa natureza, por ser de fácil determinação e facilmente replicável. 

Dentro deste contexto, a espécie Garapa, com valor respectivo de 0,69 g/m³ moderadamente 

pesada. Quanto à característica retratibilidade da madeira (Rv, RLtg  RLrd)  ela constitui um 

forte indicativo de qualidade da madeira tanto para os setores de construção civil (fins 

estruturais) e marcenaria, portanto, sendo classificada como de média retratibilidade. Essa 

condição faz com que essa espécie, se disponível, seja amplamente utilizada nesses setores. No 

entanto, este estudo permitiu evidenciar informações em relação a umidade máxima de 

saturação, densidade úmida, densidade saturada, fator de anisotropia dimensional, e 

principalmente densidade básica e retratibilidade que certamente irão contribuir como 

importantes fontes de referência para estudos similares. 

 
Apoio: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL FCA/UFVJM 
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SINT0124 - Calibração e validação de modelo hidrológico em trecho 

da bacia do Rio Tamarandiba do Campo, MG. 
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E-mail: watlesjunior@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O trabalho objetiva calibrar e validar modelo hidrológico em trecho da bacia do Rio 

Tamarandiba do Campo, a fim de avaliar a viabilidade de seu uso na caracterização de possíveis 

efeitos de alterações climáticas no ciclo hidrológico regional.  

Os estudos foram realizados considerando a região do Rio Tamarandiba do Campo, localizada 

no trecho Alto da bacia do Rio Araçuaí - MG. A modelagem hidrológica foi feita no modelo 

TOPMODEL (Topographic Model) que utiliza como entrada, dados de chuva, 

evapotranspiração, índice topográfico da área estudada e características do solo. Dados de 

temperatura, precipitação e vazão diários foram obtidos de estações da região operadas pela 

Agência Nacional das Águas (ANA) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período 

entre março de 2000 a dezembro 2015. A evapotranspiração potencial diária foi calculada pela 

fórmula de Priestley-Taylor, que considera a latitude e dados de temperatura mínima e máxima.  

O índice topográfico foi gerado a partir de imagem STRM com resolução espacial de 30 metros. 

As séries de dados de entrada foram divididas em dois períodos iguais: a primeira metade 

utilizada na etapa de calibração e a segunda na etapa de validação. A avaliação do ajuste do 

modelo foi feita por meio da comparação com a vazão observada, considerando parâmetros 

estatísticos descritivos e o Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NS).   

O NS da etapa de calibração apresentou valor de 0,66 e da validação 0,59, valores considerados 

aceitáveis. No período de calibração, a vazão mínima diária modelada foi de 0,22 m³/s, média 

de 1,69 m³/s e máxima de 2,03 m³/s, apresentando vazão mínima e máxima menor do que as 

vazões mensuradas (mínimo = 0,50 m³/s; média = 1,94 m³/s; máxima = 3,03 m³/s). No período 

de validação, a vazão mínima modelada foi de 0,19 m³/s, média de 1,24 m³/s e máxima de 2,10 

m³/s, com vazão mínima e máxima menor que a mensurada, com destaque para a maior 

diferença na vazão máxima (mínimo = 0,40 m³/s; média = 1,36 m³/s; máxima = 17,33 m³/s). Os 

resultados da modelagem da vazão para o trecho em questão foram considerados aceitáveis, 

apresentando potencial de melhoria a partir de estudos mais aprofundados dos parâmetros de 

caracterização do solo da região. Nesse contexto, o modelo validado pode ser utilizado em 

simulações dos efeitos hidrológicos de cenários de alterações climáticas na região e riscos de 

escassez hídrica, contribuindo para o planejamento e gestão dos recursos hídricos regionais. 

 

 
Apoio: FAPEMIG/UFVJM 
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SINT0125 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MADEIRA DE 

PEQUI (Caryocar sp.) 
 

ANA CAROLINA PEREIRA SOARES,BRUNO HERICLLES LOPES SILVA,LÚNIA DA 

CONSOLAÇÃO VIEIRA,THALYSSON BRUNO DOS SANTOS,WENDER MARCOS ROCHA 

MELQUIADES,LUCAS ABRANTES LADEIRA ,CRISTINA CHAVES ALVES PEREIRA,LUIZ 

CARLOS COUTO 

 
E-mail: anacarolinasoaresp@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A madeira se distingue de outros materiais pela sua natureza higroscópicas e 

anisotrópicas (GUITARD, 1987), isso infere que, existem diferenças significativas entre as 

várias espécies ou até mesmo dentro de um mesmo indivíduo, por isso o uso da madeira sem o 

conhecimento específico de suas propriedades físico-mecânicas pode gerar inúmeros problemas 

(ALMEIDA, et al., 2014). As características físicas como: densidade básica, densidade úmida, 

retratibilidade volumétrica total e o fator de anisotropia são indicativos de qualidade das 

madeiras (SALENNAVE, 1955). O presente estudo buscou avaliar essas características para a 

madeira de Pequi, cujo nome cientifico se define como Caryocar sp. Inicialmente quarenta 

corpos-de-prova com dimensões 3,0 x 2,0 x 2,0 (cm) foram pesados e tiveram as suas seções 

anatômicas identificadas (longitudinal e longitudinais tangencial e radial).  Posteriormente, eles 

foram submetidos à saturação em água por um período de 90 dias, e ao final, um tratamento 

complementar com vácuo foi realizado durante 3 dias com ciclos de 5 minutos, três vezes ao 

dia. Logo após, as mesmas determinações foram realizadas nos corpos de prova saturados, e a 

seguir passaram pelo processo de secagem em estufa (103±2ºC) por 24 horas e tiveram mais 

uma vez suas mesmas características determinadas. Os valores médios da densidade básica e 

úmida foram, respectivamente, 0,65 g/cm3 e 0,69 g/cm3, o que indica que essa madeira está 

inserida na classe C30 da NBR 7190/1997, e os números encontrados na literatura foram 

similares aos obtidos no neste estudo. Quanto à retratibilidade volumétrica, determinou-se 4,3%, 

classificada como madeira de “fraca retratibilidade”, ou seja, a incidência de trincas se mostra 

bem (HUSSOM, 2009) e por isso, apropriada para inúmeras finalidades. Finalmente, quanto ao 

fator de anisotropia (A), de acordo MORESCHI (2005), o fator de anisotropia ideal seria igual a 

1, tal fato significaria que não ocorreu variação nas dimensões da madeira, ou que a alteração 

foi simétrica. Quanto maior a desigualdade entre as dimensões, maior o fator anisotrópico, que 

implica em um pior comportamento da madeira na secagem e na absorção de umidade 

(MORESCHI, 2005). O valor encontrado para essa espécie foi de 2,6, isso define como uma 

madeira de baixa qualidade, inapropriada para várias aplicações, no entanto ainda pode ter 

grande interesse comercial por reunir outras propriedades. 

 
Apoio:  
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SINT0126 - Características físicas das madeiras de Pterodon 

emarginatus Vogel e Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 
 

LUIZ CARLOS COUTO,BRUNO HERICLLES LOPES SILVA,THALYSSON BRUNO DOS 

SANTOS,KARINE DE CÁSSIA LIMA,LÚNIA DA CONSOLAÇÃO VIEIRA,WENDER MARCOS 

ROCHA MELQUIADES,CRISTINA CHAVES ALVES PEREIRA,LUCAS ABRANTES LADEIRA 

 
E-mail: coutoluizc@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: De acordo com Guitard, (1987) e Beaudoin (1995), o conhecimento das propriedades 

físicas e mecânicas da madeira é fundamental para a sua utilização racional. Características 

físicas, como, a umidade, densidade básica, retratibilidade e o fator de anisotropia são 

indicativos de qualidade e estabilidade das madeiras (SALENNAVE, 1955). Este estudo teve 

como objetivo avaliar essas características para as espécies sucupira branca Pterodon 

emarginatus Vogel e oiticica amarela Clarisia racemosa Ruiz & Pav. baseando-se na norma 

(adaptada) NBR 7190:1997 47 – Anexo B. Quarenta corpos-de-prova com dimensões 3,0 x 2,0 

x 2,0 (cm) foram utilizados para cada espécie. Inicialmente os mesmos foram numerados, 

pesados e tiveram suas seções anatômicas (longitudinal e longitudinais tangencial e radial) 

devidamente assinaladas.  Em seguida, eles foram submetidos à saturação em água por 90 dias 

em bandejas de polipropileno.  Ao final, fez-se um tratamento complementar com vácuo, 

durante 3 dias com ciclos de 5 minutos, três vezes ao dia seguindo-se uma segunda série dessas 

mesmas determinações nos corpos-de-prova saturados. Finalmente, os mesmo foram 

submetidos à secagem em estufa (103±2ºC) por 24 horas, com uma subsequente coleta da 

terceira série das mesmas características. Uma análise estatística simplificada foi realizada para 

quantificar essas características físicas. Constatou-se para a densidade (úmida e básica), que 

ambas espécies se classificaram como “madeiras pesadas” por apresentarem valores superiores 

à 0,72 g/cm3 (IBAMA/LPF,1991). Em efeito, para a sucupira branca esses valores foram 0,93 

g/cm3 e 0,75 g/cm3 e, para a oiticica amarela eles foram respectivamente, 0,80 g/cm3 e 0,70 

g/cm3. Esses valores permitiram classificá-las em madeiras com elevada resistência mecânica 

(Gonzalez et al., 2006). Quanto à retratibilidade volumétrica, ambas espécies com os valores 

respectivos de 13,6% e 12,8% se classificam como madeiras de “média retratibilidade” por se 

situarem no intervalo de 9% e 14% (HUSSOM, 2009) e por isso, apropriados para inúmeras 

finalidades. Finalmente, quanto ao fator de anisotropia (A), de acordo com LOPES et al., 

(2011), quanto mais próximo do valor unitário, mais apropriada é a madeira para uso em 

estruturas e/ou em movelarias. Para a sucupira branca e a oiticica amarela esses valores foram 

respectivamente 1,7 e 1,6. 

 
Apoio: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL FCA/UFVJM 
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SINT0127 - Características morfológicas de Leptocybe invasa Fisher & 

La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) 
 

THIAGO DE ASSIS TAVARES,SAMUEL CUNHA OLIVEIRA GIORDANI,CONCEICAO 

APARECIDA DOS SANTOS,ANDRÉ PEREIRA FERNANDES,SEBASTIÃO LOURENÇO DE 

ASSIS JÚNIOR 

 
E-mail: thiagoassisflo@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A partir da década de 20 alguns insetos oriundos da região de ocorrência natural do 

eucalipto foram introduzidos no Brasil. Desde 2008, ano do primeiro relato, os danos causados 

por Leptocybe invasa Fisher & LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) têm comprometido o 

desenvolvimento de árvores e mudas, reduzindo a produtividade dos clones susceptíveis. O 

presente trabalho teve por objetivo estudar a morfologia interna de L. invasa. Os adultos foram 

mortos em solução de Buan, colocados em água corrente e armazenados em álcool 70%. Para a 

confecção das lâminas, as peças foram desidratadas em série alcoólica e imersas três vezes em 

xilol antes de serem fixadas em parafina. Foram feitas secções histológicas de 5μm de 

espessura, coradas com hematoxilina e eosina. Os cortes permitiram confirmar a semelhança das 

características da vespa da galha com outros representantes da ordem Hymenoptera. Dentre elas, 

o gânglio cefálico em formato de cogumelo e a presença de células de Kenyon. Além disso, a 

grande quantidade de corpo gorduroso pode evidenciar alta capacidade de geração de ovos. A 

presença de glândula abdominal, provavelmente, está associada a produção de substâncias 

precursoras de galhas. Os relatos deste trabalho servem de base para estudos posteriores sobre a 

histologia de L. invasa, visando aumentar o conhecimento e consequentemente possibilitar o 

estabelecimento de uma metodologia para o controle desse inseto-praga. 

 
Apoio: NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENTOMOLOGIA FLORESTAL 
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SINT0128 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE ÓLEOS 

ESSENCIAIS DE DIFERENTES CLONES DE EUCALIPTO 
 

RENATA COUTO AVILA,CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL,MARCELO LUIZ DE 

LAIA,TARCISIO TOMÁS CABRAL DE SOUSA 

 
E-mail: renatacoutoavila@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Foram utilizados clones comerciais de Eucalyptus spp e plantas de E. camaldulensis e 

de Corymbia citriodora. Desses clones, três foram classificados como resistentes e três como 

susceptíveis ao percevejo bronzeado. Foram coletadas folhas das plantas que se encontravam 

sem o contato de T. peregrinus e em contato com a praga, sendo extraído óleo essencial por 

hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger. A identificação dos constituintes químicos das 

amostras de óleo essencial foi realizada com base nos dados obtidos através de cromatografia 

gasosa e espectrometria de massas (CG-EM). 

As análises foram feitas no Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FCFRP/USP).  

As amostras dos óleos essenciais foram analisadas a fim de observar possíveis diferenças de 

compostos nesses genótipos, o que poderia estar relacionado à resistência ou susceptibilidade  

ao ataque do herbívoro. 

Foram encontrados nos óleos essenciais alguns terpenos bioativos com potencial ação 

inseticida. Foi observada uma diferença química dos genótipos entre si e entre os indivíduos 

sem insetos e os atacados pelo percevejo bronzeado. A presença de alguns compostos podem ser 

os responsáveis pela resistência aos ataques do T. peregrinus. 

Os genótipos de Eucalyptus estudados apresentaram composição química variada. Ao todo, foi 

possível identificar 121 compostos voláteis diferentes nas 42 amostras. Apenas nove compostos 

voláteis apareceram em todos os genótipos. 

Os compostos identificados nas amostras de óleo essencial obtidas dos genótipos de eucalipto 

podem ser divididos em hidrocarbonetos monoterpenos, monoterpenos oxigenados, 

hidrocarbonetos sesquiterpenos, sesquiterpenos oxigenados e outros. Do total de compostos, 20 

são hidrocarbonetos monoterpenos (29%), 37 são monoterpenos oxigenados (31%), 7 

hidrocarbonetos sesquiterpenos (6%), 21 são sesquiterpenos oxigenados (18%) e 35 são outros 

compostos (29%). 

A porcentagem de monoterpenos e sesquiterpenos encontraram-se alteradas nos clones C13, 

C17, C11i e no E. camaldulensis entre os tratamentos com e sem injúria (presença do inseto). 

Pela comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os descritos na literatura, é possível 

verificar que entre diferentes pesquisas existe diferença em relação à presença ou ausência de 

alguns constituintes e variação no teor de compostos majoritários. 

 

 
Apoio: A Aperam Bioenergia S/A, Gerdau S/A, Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, CAPES, CNPq e FAPEMIG pelo apoio financeiro ou logístico ao 

projeto. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
3
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0129 - Comercialização e Produção de Painéis MDF (Medium 

Density Fibeboard) 
 

IAN FERREIRA SANTOS,LUIZ FILIPE MARAVILHA SILVA,VITORIA DE SOUZA 

CANGUÇU,GABRIELA MADUREIRA BARROSO,ANA CLÁUDIA FURBINO 

QUEIROZ,SIDNEY ARAUJO CORDEIRO 

 
E-mail: iansantos004@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico do panorama mundial da 

comercialização de painéis de MDF (Medium Density Fibeboard), bem como analisar os 

desafios na sua produção e comercialização pelo Brasil. Os dados e informações sobre o 

mercado de MDF brasileiro, foram obtidos em órgãos como o MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior), FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations) e ABIMCI (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente). Utilizou-se a técnica de pesquisa de mercado para levantamento dos dados 

qualitativos e quantitativos e tabulou-se os dados para realização da análise gráfica dos mesmos. 

Verificou-se que a produção de MDF possui desafios que decorrem da elevada exigência de 

qualidade imposta pelos mercados nacional e internacional e do cumprimento de parâmetros 

tradicionais e inovadores que caracterizam a demanda deste produto. A resistência à 

compressão, à flexão e as características ignifugantes ou hidrófugas, além das características 

estéticas, atribuídas pelo acréscimo de componentes que conferem valor agregado aos painéis, 

constituem fatores de exigência em todo o processo produtivo, principalmente pela Europa e 

Estados Unidos. 

 
Apoio:  
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SINT0130 - Comparação de dois métodos de criação de Modelo Digital 

de Terreno em uma área da floresta amazônica 
 
BRUNO HERICLLES LOPES SILVA,MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE,CRISTIANO 

RODRIGUES REIS,ERIC BASTOS GORGENS 

 
E-mail: bruno10hsilva@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo comparar dois métodos de criação de Modelo 

Digital de Terreno (MDT). Um método foi baseado na filtragem dos retornos que interceptaram 

o terreno, e outro método baseado nos valores mínimos. A área de estudo está localizada na 

fazenda Cauaxi, município de Paragominas, estado do Pará, e faz parte da Área de Manejo 

Florestal (AMF) Rio Capim sob gestão do Instituto Floresta Tropical. Os dados foram obtidos 

de um escaneamento laser aerotransportado cujo sobrevoo ocorreu a 850 metros de altitude, 

utilizando um sensor ALTM 3100 operando em uma frequência de escaneamento de 59,8 Hz e 

ângulo de visada de 11 graus. Um modelo digital de terreno (MDT) foi criado associando à um 

pixel o menor valor dentre os retornos coincidentes e em seguida aplicando um filtro de 

suavização com duas passagens (a primeira considerando uma janela de 7 metros e a segunda 

uma janela de 11 metros). O outro modelo digital de terreno foi criado utilizando algoritmo de 

filtragem Kraus e Pfeifer para filtragem dos retornos com maior probabilidade de terem 

interceptado o terreno, seguido pela associação à cada pixel do valor médio dos retornos de 

terreno. O primeiro MDT foi gerado no software GRASS e o segundo no FUSION. Os modelos 

gerados foram comparados criando-se uma superfície com a diferença pixel a pixel de cada 

modelo digital criado. Com a superfície das diferenças, calculou-se desvio médio e o desvio 

padrão. O desvio padrão foi de 7,73 metros e o erro médio de 0,70 metros. Distinguir retornos 

de solo e não solo pode ser um grande desafio em alguns tipos de situações, como por exemplo 

regiões com grandes variações do relevo, ou com a presença de uma densa cobertura vegetal. O 

uso de algoritmo baseado em valor mínimo pode apresentar maiores erros em ambientes com a 

presença de telhados ou grande objetos cobrindo a superfície do que algoritmo baseado em 

interpoladores (o caso do Kraus e Pfeifer), o que não é o caso de áreas florestais. A qualidade do 

modelo de terreno depende da correta classificação dos retornos de solo. A diferença entre 

produtos foi submétrica, sendo portanto, a decisão uma questão de preferência.  

 

 
Apoio: PAISAGENS SUSTENTÁVEIS (EMBRAPA,USDA - FS). CHAMADA UNIVERSAL 

CNPQ - PROCESSO: 403297/2016-8. CAPES, FAPEMIG  E UFVJM. 
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SINT0131 - Comprimento de fibras e densidade básica da madeira de 

Eucalyptus cloeziana:Variação no sentido base-topo e medula-casca 
 

TAMARA KELLY MARQUES ROCHA NUNES,CAMILA CARVALHO CHAVES,MUCIO 

RAMALHO NEPOMUCENO,CHRISTOVÃO PEREIRA ABRAHAO 

 
E-mail: tamaraengf@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A densidade básica caracteriza uma propriedade física capaz de quantificar a massa de 

material lenhoso seco em uma unidade de volume saturado, já as fibras são componentes 

anatômicos da madeira responsáveis pela sustentação. O Eucalyptus cloeziana se classifica entre 

as dez melhores espécies plantadas com excelente adaptabilidade, elevado crescimento, 

resistência e durabilidade. Objetivou-se caracterizar a madeira de nove árvores de Eucalyptus 

cloeziana com 7 anos e espaçamento 3x2m de florestas localizadas na região de Capelinha, MG, 

analisando a variação da densidade básica e comprimento das fibras, no sentido medula-casca e 

base-topo em distintas classes diamétricas. Após coletadas, as árvores foram traçadas e 

seccionadas em discos, confeccionando 61 amostras. Para determinação do peso verde (Pv) 

utilizou-se balança analítica, para valores de volume verde (Vv) realizou-se o método indireto 

de determinação do volume por imersão em Mercúrio e o peso seco (Ps) também obtido pela 

balança com as amostras secas. Para obtenção do comprimento das fibras, “lascas” das amostras 

foram condicionadas em vidros preenchidos com solução Peroxído-Acética (Ácido Acétco + 

Água Oxigenada) em estufa ventilada até extração das fibras, estas coradas com Azul de Astra e 

confeccionadas as lâminas, que por fim, foram visualizadas em lupa, fotografadas e medidas. 

Para avaliação das variações das propriedades analisadas em diferentes classes de diâmetro 

realizou-se análise de variância pelo Teste F a 5% de significância e para a análise das 

correlações entre as propriedades da madeira com a variável altura, procedeu-se à análise do 

coeficiente de correlação de Pearson, a 5% de significância. Os valores encontrados para as 

médias e variabilidade da madeira estudada se assemelham a aquelas encontradas na literatura, e 

forma geral, ao afastar-se da medula nas classes diamétricas, crescem os valores das 

propriedades analisadas, não apresentando variação significativa quando correlacionadas ao 

sentido base-topo. A estabilização dos valores das propriedades marca a transição entre os 

estágios juvenil e maduro da produção de madeira em uma árvore, caracterizando que a madeira 

em estudo, ainda não atingiu a maturidade, indicando que rotações mais longas poderiam trazer 

benefícios para a qualidade, maior resistência mecânica e rigidez desta madeira.  

 

 
Apoio:  
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SINT0132 - Controle de gramíneas agressivas por meio do uso de 

Topsoil 
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OLIVEIRA,PAULA ALVES OLIVEIRA,ISRAEL MARINHO PEREIRA 

 
E-mail: marianamirandaandrade@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A presença de grande cobertura de gramíneas em áreas de pastagem desativada 

dificulta o desenvolvimento de outras espécies, por isso o uso de técnicas que as controle é de 

grande importância na restauração florestal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cobertura do 

solo por gramíneas em áreas de pastagem em restauração por meio do uso de topsoil, utilizando 

o software ImageJ. O experimento foi instalado no ano de 2013, no município de Conceição do 

Mato Dentro – MG, em uma área de pastagem desativada, pertencente a empresa Anglo 

American, destinada à recomposição florestal e que atualmente está sob processo de restauração 

florestal. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC) arranjado 

em esquema fatorial duplo com seis tratamentos (2x3), sendo o fator um a aplicação ou não de 

topsoil, e o fator dois o uso de diferentes técnicas de preparo do solo (sem preparo, raspagem, 

raspagem + subsolagem). As imagens para analise da cobertura do solo foram obtidas com uma 

câmera digital e analisadas no software ImageJ, que gerou porcentagens de cobertura média do 

solo para todos os tratamentos. Os resultados obtidos no presente estudo evidenciaram que o uso 

de topsoil foi significativo, sendo a cobertura média de gramíneas nos tratamentos com topsoil 

de 51% e nos tratamentos sem uso de topsoil de 81%. Este resultado evidencia que o uso de 

topsoil para o controle de gramíneas agressivas foi eficiente. Pode-se observar também através 

dos resultados, que o software ImageJ pode ser utilizado para analise de cobertura do solo já que 

se mostrou eficiente para geração de dados. 

 
Apoio: ANGLO AMERICAN, UFVJM 
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SINT0133 - Controle estatístico de processo de dados coletados por 

dispositivo de registro autônomo de atividades florestais 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor e testar um controle estatístico de processo 

espacialmente explícito a partir de informações coletadas em um dispositivo de monitoramento 

autônomo. O dispositivo autônomo foi construído a partir de um microcontrolador Arduino 

conectado a módulos de GPS, temperatura e umidade, além de uma bateria de lítio recarregável. 

Foi desenvolvido um programa para o microcontrolador baseado na linguagem Arduino de 

forma a interpretar as saídas dos módulos e armazená-los num cartão SD para posterior controle 

estatístico. Os informações coletadas a cada 3 segundos foram: latitude (em graus), longitude 

(em graus), data, hora, velocidade (km h-1), temperatura (°C) e umidade (%). A velocidade foi 

escolhida como variável a ser estatisticamente controlada por estar diretamente relacionada com 

o rendimento de uma atividade florestal. O controle estatístico de processo foi implementado 

em linguagem R e de forma regionalizada, visando reduzir o efeito da dependência espacial 

existente. Para uma determinada janela, denominada de região, foram calculados a média, o 

desvio padrão e os limites naturais do processo. Foram realizadas 13 coletas, sendo 10 de uma 

atividade de transporte, 1 de inventário, 1 de reparo de cerca e 1 de roçada. A atividade de 

transporte teve os limites naturais regionalizados determinados considerando as 9 primeiras 

coletas. A 10ª coleta foi então controlada estatisticamente para identificar eventos fora de 

controle. 12 regiões foram identificadas como fora dos limites estatísticos, e portanto estariam 

associados a causas não naturais de variação. Cada região fora de controle foi associada à uma 

localização geográfica. O uso da abordagem regionalizada permitiu uma melhor compreensão 

da influência espacial nas atividades estudadas. Inúmeros fatores como condição da via, 

desgaste do equipamento, distração do operador, limpeza da floresta dentre outros, influenciam 

diretamente a velocidade, tanto de atividades manuais, quanto de atividades mecanizadas. É 

possível perceber, que durante uma atividade florestal, determinados momentos (locais) podem 

apresentar uma variação não natural, sem necessariamente comprometer o desempenho geral da 

atividade. Reconhecer a falta de controle, associando-a à uma localização geográfica é uma 

grande vantagem gerencial. Identificar e localizar a falta de controle, deve ser seguido por um 

estudo de causa e efeito visando subsidiar a adoção de medidas corretivas e preventivas. 

 

 
Apoio: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/UFVJM. 

FAPEMIG. CNPQ. CAPES 
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SINT0134 - Crescimento de mudas clonais de híbridos de Corymbia 

citriodora x Corymbia torelliana inoculados com fungos 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O gênero Corymbia teve o seu cultivo ampliado no Brasil nos últimos anos, por 

interesse do setor siderúrgico devido sua maior densidade de madeira, além disto, o gênero é de 

rápido crescimento e adaptação edafoclimática. A necessidade de expansão de novas fronteiras 

de cultivos e a busca pela adequação da matéria-prima ao produto final tem ampliado o estudo 

de espécies e combinações híbridas a serem utilizadas. O gênero Corymbia forma simbiose com 

fungos ectomicorrízicos (FEM) e estes podem promover o crescimento da planta principalmente 

pelo aumento da absorção de P, as hifas funcionam como uma extensão do sistema radicular 

aumentando o volume de solo explorado. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar se 

clones de híbridos de Corymbia citriodora x Corymbia torelliana respondem diferentemente a 

inoculação de FEM. O trabalho foi desenvolvido no viveiro comercial da Aperam BioEnergia 

em Itamarandiba – MG. O crescimento de dez clones foram avaliados em três condições. Na 

primeira, as mudas foram produzidas e cultivadas com o protocolo comercial de produção de 

mudas da Aperam BioEnergia com altas doses de P (Controle Alto P). No segundo, as mudas 

foram inoculadas com uma mistura de isolados de Pisolitus sp. e crescidas em substrato com 

redução da adubação fosfatada. O terceiro ensaio foi o igual ao segundo sem a inoculação de 

FEM (Controle Baixo P). Aos 120 dias, a altura das mudas dos clones 5336, 5345, AEC001, 

AEC007, AEC022 e AEC043 inoculados foi 31 % maior do que no Controle Baixo P. A altura 

das mudas dos clones 5336, AEC001, AEC022 e AEC043 inoculados foram 17 % maiores que 

as mudas do Controle Alto P. Para os 10 clones avaliados não houve diferença para altura no 

Controle Baixo P e Controle Alto P. O diâmetro do coleto das mudas dos clones 5336, 5345, 

5368 e AEC022 inoculados foram 33 % maiores do que aquelas do Controle Baixo P. O 

diâmetro do coleto das mudas dos clones 5368 e AEC022 inoculados foi 18 % maior do que o 

Controle Alto P. Os clones de Corymbia respondem diferentemente à inoculação por FEM . A 

inoculação com isolados de Pisolithus sp. aumenta o crescimento em altura e diâmetro em 

mudas clonais de Corymbia em viveiro comercial, porém isto é dependente do clone. O clone 

AEC022 inoculado, entre outros clones, é o mais responsivo a inoculação por FEM. 

 
Apoio: UFVJM, CNPQ, FAPEMIG E APERAM BIOENERGIA 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A incidência de lepidópteros desfolhadores é um dos fatores ambientais que regulam a 

produtividade das florestas plantadas. O endoparasitoide Palmistichus elaeisis (Hymenoptera: 

Eulophidae) destaca-se pela eficiência no parasitismo e pode ser promissor no controle de 

Lepidoptera praga em diversas culturas com importância econômica. A Spodoptera frugiperda 

(Lepidoptera: Noctuidae) popularmente conhecida como lagarta-do-cartucho-do-milho é uma 

espécie polífaga, causando danos diversas culturas como milho, algodão, arroz, cana-de-açúcar, 

entre outros e podem ser criadas em dietas artificiais em laboratório. Isso a torna um hospedeiro 

alternativo ideal para a criação de P. elaeisis em laboratório. Assim, avaliou o desenvolvimento 

e a reprodução de P. elaeisis em pupas de S.  frugiperda com idades distintas submetidas a 

diferentes densidades do parasitoide. Pupas de 24, 48, 72 e 96 horas, foram expostas às 

densidades de 1:1, 4:1, 10:1, 19:1, 31:1 e 46:1 parasitoides/hospedeiro. Os parasitoides 

permaneceram em contato com as pupas por 72 horas em potes plásticos de 500mL, 

acondicionadas em sala climatizada com temperatura 25±2ºC, umidade relativa de 70±10ºC e 

fotoperíodo de 12 horas.  Foi observado a porcentagem de parasitismo e emergência, números 

de indivíduos emergidos, razão sexual, ciclo de desenvolvimento, longevidade das fêmeas e 

comprimento da cápsula cefálica e da tíbia posterior.  A densidade 10:1 apresentou resultados 

satisfatórios de parasitismo. Pupas de 24 e 48 horas apresentaram maior porcentagem de 

emergência. As demais variáveis biológicas de P. elaeisis não foram afetadas pelas densidades 

do parasitoide e idade do hospedeiro. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0136 - Desempenho de Palmistichus elaeisis Delvare & LaSalle, 

1993 (Hymenoptera: Eulophidae) em três hospedeiros alternativos 
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Resumo: Objetivou-se avaliar parâmetros do desempenho de Palmistichus elaeisis em pupas de 

três hospedeiros alternativos: Spodoptera frugiperda J. E. Smith, 1797 (Lepidoptera: 

Noctuidae), Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae), e Dermestes maculatus 

DeGeer, 1774 (Coleoptera: Dermestidae). O trabalho foi conduzido no Laboratório de Controle 

Biológico da UFVJM. O experimento foi realizado em DIC, contendo três tratamentos e nove 

repetições mantidas em câmara climatizada do tipo BOD, com temperatura de 25 ± 2ºC, 70 ± 

10% de umidade relativa e fotoperíodo de 12h. Os tratamentos consistiram na utilização de 

pupas de S. frugiperda (T1), T. molitor (T2) e D. maculatus. (T3), com no máximo 24 horas de 

idade, como hospedeiros alternativos fornecidos aos adultos de P. elaeisis. Nove pupas de cada 

espécie foram individualizadas e acondicionadas em potes plásticos com volume de 250 ml, 

compondo assim as repetições do experimento. Cada uma delas foi exposta ao parasitismo de 

seis fêmeas de P. elaeisis sadias e férteis por um período de 72 horas. Para a alimentação dos 

parasitoides foram colocadas gotas de mel na lateral do pote. Os seguintes parâmetros foram 

avaliados: eficiência de parasitismo, porcentagem de emergência, número de parasitoides 

emergidos, proporção do número parasitoides emergidos em função da massa corpórea dos 

hospedeiros, razão sexual, comprimento do corpo e da cápsula cefálica e longevidade. As 

porcentagens de parasitismo de P. elaeisis nas três espécies avaliadas como hospedeiros 

alternativos apresentaram valores de 100%. Em contrapartida, a emergência do parasitoide foi 

observada somente nos tratamentos T1 e T2, apresentando valores de 100%. Este resultado 

demonstra que apenas S. frugiperda e T. molitor possibilitam a criação de P. elaeisis. Desta 

forma, a não emergência do parasitoide das pupas de D. maculatus inviabilizou a avaliação dos 

demais parâmetros para o tratamento T3. Dentre os parâmetros analisados, os que se mostraram 

significativos foram: número de insetos emergidos, razão sexual e tamanho da cápsula cefálica. 

As fêmeas de P. elaeisis oriundas de ambas as espécies de hospedeiros alternativos 

apresentaram longevidade média acima de 15 dias em laboratório. Os hospedeiros alternativos 

S. frugiperda e T. molitor influenciaram significativamente no número de P. elaeisis emergidos, 

bem como na razão sexual e tamanho da cápsula cefálica dos mesmos. Sendo então aplicáveis à 

criação massal do parasitoide. 

 
Apoio: AGRADECIMENTOS AO NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENTOMOLOGIA 

FLORESTAL E À UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI. 
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SINT0137 - Desinfestação de sementes de Corymbia citriodora em 

diferentes tempos de imersão em hipoclorito de sódio 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar os tempos de imersão em hipoclorito de 

sódio na desinfestação de sementes de Corymbia citriodora. Os experimentos foram conduzidos 

no Laboratório de Melhoramento Florestal, do Departamento de Engenharia Florestal (DEF), da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no município de 

Diamantina, Minas Gerais. As sementes de Corymbia citriodora utilizadas foram armazenadas 

em condições de câmara fria, durante 12 meses, no Centro Integrado de Propagação de Espécies 

Florestais – CIPEF/DEF. As sementes foram desinfestadas em solução de fungicida Cuprogarb 

500® na concentração de 1 g L-1 durante 15 minutos. Em câmara de fluxo laminar horizontal,  

foram  enxaguadas com água destilada e autoclavada e transferidas para solução de álcool 70% 

e deixadas por 30 segundos. Em seguida, foram imersas em solução de hipoclorito de sódio a 

2,5%, adicionado de 4 gotas de tween 20 para cada 100 ml de solução. As sementes utilizadas 

foram as que ficaram submersas durante o processo de desinfestação. Testaram-se quatro 

tempos (5, 10, 15 e 20 minutos) de imersão em solução de hipoclorito de sódio. Após os tempos 

de imersão, as sementes foram lavadas com água destilada e autoclavada, por 6 vezes. Logo em 

seguida, foram inoculadas em tubos de ensaio de 25 x 150 mm contendo 10 ml de meio de 

cultura MS, com 50% dos sais e vitaminas. Após a inoculação das sementes, os tubos de ensaio 

foram mantidos em sala de cultura, com fotoperíodo de 16 horas, intensidade luminosa de 40 

μmol m-2 s-1 e temperatura de 25 ± 2ºC. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro tratamentos e quatro repetições, cada repetição contendo seis tubos com uma 

semente cada. O experimento foi avaliado durante 30 dias, onde as sementes que apresentavam 

estruturas fúngicas ou exsudação bacteriana eram consideradas contaminadas.  A análise de 

variância mostrou diferença significativa entre os tratamentos sobre o percentual de 

contaminação das sementes aos 30 dias. As sementes  imersas por 10 e 20 minutos 

apresentaram os menores percentuais de contaminação (4,17%). As que ficaram imersas por 15 

minutos apresentaram percentual de contaminação de 20,83%. O tempo de imersão de 5 

minutos apresentou maior percentual médio de contaminação (25%). O melhor tempo de 

imersão em hipoclorito de sódio para a desinfestação das sementes de Corymbia citriodora, 

entre os testados, foi 20 minutos. 

 
Apoio: CNPQ E UFVJM 
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SINT0138 - Determinação das propriedades físicas da Madeira de 
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Resumo: A qualidade da madeira, para uma determinada aplicação, se define pela combinação 

das características físicas, mecânicas, químicas e anatômicas da árvore (GONÇALEZ et al., 

2006), E entre esses aspectos, as propriedades físicas se sobressaem como as mais relevantes 

quando a questão se refere à qualidade da madeira (ALVES; OLIVEIRA; CARRASCO 2017). 

A densidade, a retratibilidade e o teor de umidade se definem como propriedades físicas. As 

espécies de Pinus começaram a ser cultivadas no Brasil há um tempo considerável para 

múltiplas finalidades, os primeiros plantios iniciaram por volta de 1936 (EMBRAPA, 2018). 

Este estudo teve como objetivo avaliar a densidade aparente, a densidade básica, a 

retratibilidade volumétrica total e o fator de anisotropia da árvore Pinus. Sp. Os procedimentos 

para a determinação dessas propriedades seguiram a norma ABNT NBR 7190/1997 (adaptada), 

primeiramente determinou-se a massa inicial, e as medidas dos lados da seção transversal, do 

comprimento e da largura, de 40 corpos de prova. Em seguida, a madeira foi totalmente 

submersa em água por 90 dias, e após esse período passou por um tratamento complementar 

com vácuo para assegurar que a madeira atingisse a completa saturação. Posteriormente, 

passaram pelo processo de secagem a uma temperatura máxima de 103ºC em uma estufa 

durante 24 horas, para o cálculo da massa e do volume secos. Na condição de saturação e 

anidra, os corpos de prova foram pesados e medidos os lados. Os valores médios da densidade 

básica e aparente foram, respectivamente, 0,41 e 0,52 g/cm³, por isso estão inseridas na classe 

C20 da NBR 7190/1997. A retratibilidade volumétrica total encontrada foi de 9,57%, 

classificada como madeira de “média retratibilidade”, ou seja, demonstram média incidência de 

trincas, o que torna possível a utilização para diversos fins, inclusive na forma roliça. 

(HUSSOM, 2009). O fator de anisotropia (A), de acordo com LOPES et al, (2011), quanto mais 

próximo de 1, mais apropriada será a madeira para uso em estruturas e movelarias, e o Pinus sp. 

apresenta fator 1,3, por isso qualifica-se como uma madeira de ótima qualidade, uma vez que 

não permite empenamentos e torções (MORESCHI, 2005). Enfim, conhecer sobre a madeira 

permite reconhecer qual a melhor aplicação para cada espécie, e com isso percebe-se como a 

Pinus sp. possui características que permitem uma ampla aplicação. 

 
Apoio:  
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Resumo: A exploração madeireira em florestas tropicais está relacionada diretamente à 

distúrbios na estrutura e composição ecológica. Assim, é necessário o conhecimento de um fator 

determinante na formação de uma estrutura florestal, o tempo. Objetivou-se com este trabalho 

determinar o tempo de passagem, a nível de comunidade, definido como o número de anos que 

uma árvore leva para passar de uma classe de diâmetro em direção a seguinte. Os dados foram 

coletados em três diferentes áreas com parcelas permanentes, Cauaxi, onde foi amostrada uma 

parcela convencional com dimensões de 20x50m e área de regeneração 2x50m, Adolpho Ducke 

e Tapajós, onde foram amostradas áreas por transecto em linha com comprimento de 500m, 

sendo Tapajós com três diferentes parcelas, parcelas 4 e 5 com intervalo entre medições de um 

ano e a parcela 1 com o mesmo intervalo que Cauaxi e Adolpho Ducke, dois anos. Determinou-

se que o diâmetro de ingresso para todas as árvores seria de 10cm. Sendo assim, procedeu-se 

para análise de distribuição diamétrica das áreas, confirmando o formato J-invertido denotado 

na literatura para florestas nativas. Em seguida foram feitos modelos de regressão linear para o 

incremento de DAP entre as medições, modelos de regressão não linear para o incremento 

diamétrico anual e o tempo de passagem para cada parcela. Já para os modelos de regressões 

não lineares do tempo de passagem o RMSE obtido foi 6,80%, 5,22%, 14,00%, 23,61% e 2,92% 

para Adolpho Ducke, Cauaxi, Tapajós parcela 1, parcela 4 e parcela 5, respectivamente. Dessa 

forma, as modelagens para determinação do tempo de passagem a nível de comunidade 

expressam uma tendência logarítmica, ou seja, a medida que cresce o centro de classe o tempo 

de passagem diminui. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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Resumo: A espécie Eucaliptus Cloeziana se apresenta bastante aplicada no setor civil, 

mobiliário, energia, e celulose e papel, e dessa forma está a cada dia mais consolidada 

industrialmente no Brasil (ALVES; OLIVEIRA; CARRASCO 2017). A madeira se mostra bem 

heterogênea, ou seja, existem diferenças significativas entre as várias espécies ou até mesmo 

dentro de um mesmo indivíduo, por isso o uso da madeira sem o conhecimento específico de 

suas propriedades físico-mecânicas pode gerar inúmeros problemas (ALMEIDA, et al., 2014). 

A densidade e o teor de umidade se definem como aspectos físicos. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar os diferentes tipos de densidades e umidades da madeira de Eucaliptus 

Cloeziana. Os diferentes teores de umidades servem como base para determinar: densidade 

aparente, densidade úmida, densidade seca e densidade básica. A espécie de madeira estudada, 

proveniente da região de Diamantina – Minas Gerais, foi cortada em três diferentes tamanhos de 

corpos de prova. As dimensões foram de acordo a norma brasileira atual ABNT NBR 

7190/1997, a norma brasileira antiga NBR 7190:1982, e a norma francesa. Os procedimentos 

para a determinação das densidades e umidades seguiram a norma ABNT NBR 7190/1997 

(adaptada). Os valores médios da densidade básica e aparente indicam que estão inseridas na 

classe C30 da NBR 7190/1997, e os números encontrados na literatura foram similares aos 

obtidos no neste estudo. Os corpos de prova com dimensões de acordo a norma atual e à antiga 

apresentaram resultados muito próximos, e os que seguiram a norma francesa tiveram uma 

variação maior, no entanto não interfere na classificação da madeira. Em relação ao teor de 

umidade calculado segundo a NBR 7190/1997, os valores encontrados foram bem semelhantes 

para os três diferentes tipos de corpo de prova. A partir das análises estatísticas realizadas pode-

se notar uma pequena variação nos valores dos teores de umidade e densidades quando se varia 

as dimensões dos corpos de prova. A literatura consultada mostrou que os valores encontrados 

calculados estão dentro dos limites aceitáveis e confiáveis e as diferenças existentes podem ter 

ocorrido devido a inconsistência de tamanho dos componentes anatômicos das quais estão 

relacionadas diretamente aos valores volumétricos dos diferentes corpos de prova. Por fim, esse 

estudo contribuiu para o enriquecimento de dados a cerca dessa espécie de eucalipto, podendo 

esses dados serem utilizados em diversos estudos futuramente. 

 
Apoio:  
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SINT0141 - Efeito do sombreamento na germinação de sementes de 

Handroanthus impetiginosus (Mart.) Sandwith 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O Ipê roxo, Handroanthus impetiginosus (Mart.) Sandwith, é muito utilizado na 

medicina popular e na arborização urbana. É uma planta heliófila, mas tolerante a sombra 

quando jovem. Possui comportamento intrigante quanto à necessidade de luz, o que torna 

importante seu estudo. O sombreamento artificial é válido no estudo das necessidades 

luminosas, pois permite isolar, uniformizar e quantificar o efeito da luz. O objetivo desse 

trabalho é avaliar a germinação de sementes de Ipê roxo em dois níveis de sombreamento. O 

experimento foi conduzido no viveiro do Centro Tecnológico de Propagação de Espécies 

Florestais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CIPEF – UFVJM), 

em Diamantina- MG, no período de 06/12/2017 a 27/02/2018. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado (DIC), com 4 repetições e 6 plantas por repetição. As sementes de Ipê 

estavam armazenadas em câmara fria a -4°C. Antes da semeadura, as mesmas foram 

beneficiadas retirando-se as suas estruturas aladas e logo após colocadas em papel germinatex 

umedecido, por um período de 24 horas. Utilizou-se tubetes com capacidade de 260 cm3 

preenchidos com o substrato composto por 70% de terra de subsolo e 30% de esterco bovino, 

misturados com 5 g L-1 de osmocote. Os tratamentos foram constituídos por dois níveis de 

sombreamento: a pleno sol (SO1) e o uso de sombrite interceptor de 50% da luz natural (SO2). 

Em ambos, a irrigação foi acionada cinco vezes ao dia, durante dez minutos e o controle de 

mato competição foi feito por capina manual. Avaliou-se a porcentagem de germinação aos 83 

dias após a semeadura. Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de significância 

com o auxilio do software R. O sombreamento apresentou efeito significativo (p-valor = 

0,04424) na germinação das sementes do ipê roxo, em que SO1 apresentou média de 

germinação de 54% e o SO2 obteve média de 25%. Concluiu-se que a produção de mudas de 

Ipê roxo é melhor a pleno sol, pois a espécie responde com maiores porcentagens de germinação 

quando comparada a porcentagem do sombrite interceptor de 50% da luz natural. No entanto, 

estudos avaliando outro fatores que influenciam a germinação de sementes de ipê roxo devem 

ser realizados a fim de auxiliar no processo de produção de mudas dessa espécie. 

 
Apoio: A UFVJM PELA OPORTUNIDADE DO ESTUDO, AO DEF POR FORNECER OS 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E A TODOS QUE CONTRIBUÍRAM DE ALGUMA FORMA 

PARA QUE ESTE TRABALHO FOSSE REALIZADO. 
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Resumo: O Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos, popularmente conhecida como ipê 

amarelo do cerrado, é uma espécie nativa desse bioma, de extrema beleza cênica e de grande 

importância econômica. Trata-se de uma espécie heliófita, de rápido crescimento e com boa 

produtividade de sementes. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do sombreamento na 

germinação de sementes de Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos. O experimento foi 

conduzido no Centro Tecnológico de Propagação de Espécies Florestais da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CIPEF – UFVJM), localizado na cidade de 

Diamantina – MG. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) 

com 4 repetições e 6 plantas por repetição. Os tratamentos foram constituídos por 2 níveis de 

sombreamento, sendo eles: a pleno sol (SO1) e o uso de sombrite que intercepta 50% da 

luminosidade (SO2). Utilizou-se tubetes com capacidade de 260 cm³ preenchidos com substrato 

composto por 70 % de terra de subsolo e 30 % de esterco de curral, misturados com 5 g L-1 de 

osmocote. O percentual de germinação foi mensurado aos 45 dias após a semeadura das 

sementes. Os dados foram submetidos a análise de variância a 5% de significância, utilizando o 

software estatístico R. A análise de variância foi não significativa (p-valor = 0,6202), indicando 

que os níveis de sombreamento utilizados no estudo não apresentaram efeito na porcentagem de 

germinação das sementes do ipê amarelo, as quais apresentaram médias de 50% e 46% para o 

SO1 e SO2, respectivamente. Este resultado demonstra que não é necessário utilizar diferentes 

níveis de sombreamento para se alcançar um maior nível de germinação das sementes de ipê 

amarelo do cerrado, o que provavelmente confere a essa espécie maior facilidade de cultivo. No 

entanto, mais estudos sobre características que influenciam a germinação de sementes de ipê do 

cerrado devem ser realizados a fim de auxiliar na produção de mudas dessa espécie. 

 
Apoio: UFVJM, DEF 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O trabalho busca avaliar a umidade, densidade e retratibilidade em peças de 

Eucalyptus sp submetido a alterações no seu teor de umidade. Para obter uma conclusão foi 

realizado um experimento seguindo a ABNT NBR 7190/97 adaptada, com 40 corpos-de-prova 

com dimensão igual a 5,0 x 1,0 x 2,0 (cm) como amostra. Após todas as medidas tomadas com 

o auxilio de um paquímetro, os corpos-de-prova foram marcados com numeração específica e 

também foi identificado as seções anatômicas (transversal, longitudinal, tangencial e 

longitudinal radial) de cada amostra. Tomada todas essas medidas, as amostras foram pesadas, 

saturadas com água até o potencial máximo e armazenadas por um tempo em uma bomba de 

vácuo. Com as informações obtidas pelo experimento os seguintes dados foram formados: 

umidade inicial, densidade úmida, densidade básica, retratibilidade total e o coeficiente de 

retratibilidade, todas essas características tiveram as seguintes médias respectivamente: 13,7%; 

0,75g/cm3; 0,60g/cm3; 13,1027% e 0,3295 e desvio padrão igual a: 1,0231%; 0,0542g/cm3; 

0,0410g/cm3; 1,4816% e 11,31. O gênero Eucaliptus é nativo da Austrália, porém se adaptou 

muito bem no Brasil, gerando uma produtividade consideravelmente maior do que sua terra 

natal, e estudos sobre suas propriedades podem resultar em resultados de extrema relevância, 

considerando seu grande potencial de produção em varias área, como a produção de celulose, 

madeira para corte e até na área médica, tendo em vista que algumas espécies apresentam 

características anti-séptica, balsâmica e desinfetante. 

 
Apoio: LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA DEF/UFVJM 
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SINT0144 - Emergência de cinco espécies florestais após 

armazenamento das sementes 
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Resumo: A utilização de espécies florestais nativas na recuperação de áreas degradadas requer 

o conhecimento de técnicas e procedimentos para a produção de sementes e mudas que serão 

utilizadas nesse processo. Assim, torna-se imprescindível o estabelecimento de metodologias 

que avaliem as sementes disponíveis para a utilização, garantindo a produção de mudas de 

qualidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência de cinco espécies florestais, em 

casa de vegetação, após armazenamento das sementes. O experimento foi instalado no Centro 

Integrado de Propagação de Espécies Florestais (CIPEF), do Departamento de Engenharia 

Florestal, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Campus 

JK, em Diamantina, Minas Gerais.  As espécies estudadas foram Zeyheria tuberculosa (bolsa de 

pastor), Mabea fistulifera (canudo de pito), Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), Senna 

macranthera (fedegoso) e Anadenanthera colubrina (angico), devido ao potencial das mesmas 

para a recuperação de áreas degradadas. As sementes utilizadas foram beneficiadas após a coleta 

e armazenadas em câmara fria por 24 meses, sob temperatura de 4ºC e umidade 40%. Para 

avaliação da emergência, utilizou-se o substrato comercial Trimix®, em tubetes de 180 cm³. 

Devido às características específicas, as sementes de S. macranthera foram submetidas ao 

tratamento de superação de dormência, com imersão em ácido sulfúrico por 12 minutos e 

lavagem em água corrente por 5 minutos, antes da instalação do experimento. O delineamento 

utilizado foi o de blocos casualizados, em quatro repetições de 12 tubetes, contendo duas 

sementes cada. A emergência foi avaliada 2 vezes por semana, durante 30 dias, contabilizando-

se o número de indivíduos que haviam emergido. Considerou-se emergência a observação da 

parte aérea que sobressaíra do substrato. A emergência da de A. colubrina iniciou no 8º dia, 

enquanto P. gonoacantha e S. macranthera emergiram a partir do 11º dia. As espécies Z. 

tuberculosa e M. fistulifera tiveram suas primeiras sementes germinadas aos 14º e 19º dias, 

respectivamente. Aos 30 dias, obteve-se 65,63% de emergência para a A. colubrina; 55,21% 

para Z. tuberculosa; 51,04% para S. macranthera; 35,42% para P. gonoacantha e 30,21% para 

M. fistulifera. Tais resultados foram considerados satisfatórios diante do tempo de 

armazenamento das sementes. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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LORRANY EVELLYN CARVALHO E CARVALHO,FABIANA MIRANDA ROCHA,ANA 

CAROLINE MACEDO DE CASTRO,MIRANDA TITON 

 
E-mail: lorrany.evellyn@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A espécie Lychnophora pohlii Schultz-Bip (Asteraceae), conhecida popularmente 

como arnica, apresenta importância medicinal e ecológica, porém, estudos que abordam seu 

comportamento em hábitat natural, bem como sua reprodução, são escassos, dificultando a 

conservação e possível produção comercial de mudas da espécie. As técnicas de cultura de 

tecidos apresentam-se como alternativas para reverter esta situação. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar a influência de diferentes concentrações de sais e vitaminas WPM sobre o 

enraizamento de explantes de L. pohlii. O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Melhoramento Florestal, do Departamento de Engenharia Florestal da UFVJM, em sala de 

cultura de tecidos com fotoperíodo de 16 horas, irradiância de 40 μmol m-2 s-1 e temperatura de 

25 ± 2°C. Os explantes de L. pohlii provenientes da fase de alongamento in vitro foram 

inoculados em tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura com diferentes 

concentrações de sais e vitaminas WPM, caracterizando assim os tratamentos: 25%; 50%; 75% 

e 100%. Além dos sais e vitaminas, o meio de cultura continha 30 g L-¹ de sacarose, 7 g L-¹ de 

Ágar Merck®, 0,5 mg L-1 de benzilaminopurina (BAP), 0,1 mg L-1 de ácido naftalenoacético 

(ANA) e seu pH foi ajustado para 5,8 ± 0,02. Utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições de cinco tubos por repetição. A 

avaliação do experimento ocorreu uma vez por semana durante três semanas, resultando em três 

avaliações nas quais foi contabilizado o número de raízes formadas. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância utilizando-se o software Statistica 10.0 e à análise descritiva. 

De acordo com a análise de variância não houve efeito significativo (p > 0,05) entre os 

tratamentos testados sobre o número médio de raízes de L. pohlii na primeira avaliação. Embora 

não tenha ocorrido diferença estatística entre os tratamentos, os explantes que foram inoculados 

em meio de cultura contendo 100% de sais e vitaminas WPM apresentaram o maior número 

médio de raízes formadas, que foi de 0,6. Na segunda e terceira avaliação, não foi possível 

contabilizar o número de raízes formadas, pois houve formação de calos em todos os 

tratamentos, prejudicando o desenvolvimento das raízes e consequentemente das plântulas 

submetidas às condições propostas neste experimento. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E UFVJM 
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Resumo: O estudo teve por objetivo estimar a altura total de árvores em Florestas Estacionais 

Semideciduais, por meio de Regressão Linear e Regressão Quantílica. Os dados de estudo 

foram coletados em um remanescente de Floresta Estacional Semidecidual de aproximadamente 

162 hectares, no Campus Experimental Fazenda do Moura (UFVJM) em Curvelo – MG. Foram 

lançadas sistematicamente 25 parcelas de 400 m² cada na área. Todos os indivíduos arbóreo-

arbustivos vivos com diâmetro a 1,30 m do solo (Dap) igual ou superior a 5 cm foram 

mensurados. Foi registrado Dap, nome da espécie e a altura total (Ht). Diferentes modelos 

hipsométricos de regressão linear foram ajustados. A equação de regressão que estimou a Ht 

com maior exatidão foi selecionada. A exatidão de cada equação foi avaliada por meio da 

análise gráfica dos erros percentuais, das estatísticas: coeficiente de determinação ajustado, erro 

padrão das estimativas, viés, média das diferenças absolutas, raiz quadrada do erro quadrático 

médio e correlação. Os mesmos modelos foram ajustados em regressão quantílica considerando 

diferentes quantis (τ): 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 e 0,9. A equação de regressão em seu 

respectivo τ  de maior exatidão foi selecionada. A equação de regressão linear selecionada foi 

Dap²/Ht = -2,185072 + 1,001437 * Dap + 0,046791 * Dap² + ɛ, em que ɛ o erro aleatório. A 

equação de regressão quantílica selecionada foi Ln(Ht) = 1,684950 + 0,051652 * Dap + -

0,000633 * Dap² + ɛ, em que Ln(Ht) é o logaritmo neperiano da Ht e ɛ o erro aleatório. A 

equação de regressão quantílica foi selecionada no τ 0,6. As equações selecionadas 

apresentaram menores dispersões dos erros percentuais. O alto coeficiente de determinação 

ajustado obtido pela equação de regressão linear selecionada aponta a boa qualidade do ajuste. 

Além disto, dentre as equações de regressão linear avaliadas a equação selecionada ostentou 

uma baixa raiz quadrada do erro quadrático médio, mostrando boa adequação aos dados. A 

equação de regressão quantílica selecionada ostentou um baixo Vies dentre as equações 

avaliadas. Os gráficos de variação dos coeficientes de inclinação do modelo de regressão 

quantílica em função dos valores de τ  considerados mostraram que a regressão linear não seria 

suficiente para descrever a relação entre a variável resposta e as variáveis dependentes do 

modelo de regressão quantílica selecionado. Concluiu-se que a Regressão Quantílica e a 

Regressão linear alcançaram uma exatidão semelhante. 

 
Apoio: A UFVJM, CAPES, FAPEMIG E CNPQ. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi modelar o incremento diamétrico anual dos indivíduos 

de uma área localizada na Fazenda Cauaxi, em Paragominas, Pará. Os dados foram obtidos por 

meio de inventário florestal contínuo, coletados nos anos de 2012 e 2014. Dentre as 

informações obtidas no inventário os diâmetros a 1,30 metros de altura (DAP) foi utilizado para 

a modelagem do incremento diamétrico. Os dados foram importados para o ambiente R, onde as 

árvores mortas ou ingressantes foram removidas. Considerando apenas as árvores vivas e com 

medições sucessivas de diâmetro, calculou-se o incremento diamétrico dos indivíduos, pela 

diferença entre o DAP medido em 2014 e o DAP medido em 2012. O incremento diamétrico foi 

anualizado (IDA) dividindo o incremento pelo tempo (em anos) entre as medições sucessivas. 

As árvores que apresentaram IDA negativo foram removidas visando garantir uma coerência 

biológica para o restante da análise. A distribuição do incremento diamétrico anual foi 

construída e modelada considerando uma função densidade de probabilidade do tipo binomial 

para representar a probabilidade de crescer e uma função densidade de probabilidade do tipo 

gama para o incremento diamétrico anual maior que zero. Considerando as árvores vivas com 

medições sucessivas, o coeficiente da função binomial foi de 0,8649 (com intervalo de 

confiança entre 0,8496 e 0,8789). Continuando a análise apenas com as árvores que 

apresentaram um incremento diamétrico maior que zero, a distribuição gama ajustada 

apresentou coeficiente de 0,5312 (com intervalo de confiança de 0,4928 a 0,5724). Por esse 

método, a estimativa do crescimento de uma determinada árvore é realizada em duas etapas: 

primeiro calcula-se a probabilidade da árvore crescer. Se a probabilidade indicar crescimento, 

obtém-se um valor aleatório para o incremento diamétrico anual de acordo com a distribuição 

gama modelada. A função binomial indica que existe um percentual de árvores que não 

apresentam crescimento, podendo estar relacionado a elevada competição por fatores de 

crescimento. Quando há o crescimento, o valor mais esperado indica um crescimento anual de 

0,5312 centímetros, no entanto, a distribuição dos incrementos anuais indica que podem ocorrer 

valores próximos a zero, com máxima chegando a 6 centímetros. Informações como essas são 

essenciais na modelagem do crescimento por meio de simulação. É possível relacionar tais 

valores com métodos de modelagem bayesiana, ou mesmo com técnicas multi-agentes.  

 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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Resumo: A fenologia vegetal se caracteriza pelo acompanhamento do desenvolvimento das 

plantas, representada pelas diferentes fenofases pela qual a espécie passa. Sendo estas fenofases 

influenciadas diretamente pelos fatores climáticos, espécies e também pelo tipo de 

fitofisionomia em que a planta se encontra. Este estudo é considerado de grande importância 

para o planejamento da atividades conservacionistas, tais como a criação de corredores 

ecológicos e a recuperação de áreas degradadas, já que exprime o conhecimento acerca das 

características do desenvolvimento da espécie de interesse. Apesar de sua importância ainda são 

escassos os estudos fenológicos de espécies florestais localizadas na cadeia do espinhaço, 

principalmente em ambiente de campo rupestre quartzítico. Sendo assim este trabalho tem como 

objetivo o estudo fenológico da espécie Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil. localizada no 

município de Conceição do Mato Dentro-MG. Para este fim, estão sendo realizadas visitas 

mensais, desde julho de 2016, em área de campo rupestre quartzítico pertencente à empresa de 

mineração Anglo American Minério de Ferro, em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 

Segundo Köppen e Geiger o clima da região é CWA, verão com pluviosidade maior que o 

inverno, temperatura média em torno de 20,9°C e pluviosidade média anual de 1682 mm. Para 

caracterização fenologia foram considerados somente as épocas de floração e frutificação 

durante os diferentes meses avaliados. A floração foi observada nos meses de abril, agosto, 

julho e dezembro e a frutificação nos meses de maio, abril, junho, julho e setembro. Pode-se 

perceber que esta espécie assim como outras presentes na região, por exemplo as espécies de 

candeia (Eremanthus incanus (Less. e Eremanthus erythropappus (DC.)) possuem floração 

desigual; na mesma avaliação, enquanto algumas plantas apresentavam floração outras estavam 

com fruto ou até mesmo possuíam tanto flores quanto frutos na mesma árvore. De acordo com 

os resultados obtidos nas avaliações o objetivo do estudo está sendo atingido, podendo-se 

estabelecer em quais meses do ano a planta se encontra em estado de floração e frutificação. O 

que poderá beneficiar trabalhos que iram ser instalados futuramente na região. 

 
Apoio: UFVJM, NERAD,  ANGLO AMERICAN, FUNDAEPE 
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SINT0149 - Função Weibull para modelar o perfil vertical do sub 

bosque de plantios de eucalipto 
 

ALESSANDRA MORAIS MELO,CRISTIANO RODRIGUES REIS,TAMIRES MOUSSLECH 

ANDRADE PENIDO,MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE,ERIC BASTOS GORGENS 

 
E-mail: alessandra.mello@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo modelar o perfil vertical de sub-bosques em 

plantios florestais. Para execução do trabalho foram definidas áreas de interesse que consistem 

em dois projetos pertencentes à empresa Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA. Uma das 

áreas conta com maior presença de sub-bosque e o outra não. As nuvens de pontos analisadas 

foram provenientes de um escaneamento laser aerotransportado. O processamento consistiu em 

alocar 60 parcelas em área reconhecidamente com e sem sub-bosque (30 em cada local). A 

nuvem de pontos foi normalizada, removendo a influência da topografia da região, fornecendo 

assim a altura de cada retorno em relação ao terreno. O perfil vertical de dossel equivale à 

distribuição de retornos em intervalos de altura de 1 metro. O processamento da nuvem de 

pontos foi realizado no software FUSION. No software R, para eliminar o efeito da idade na 

variável altura, os retornos foram redimensionados entre valores de 0 a 1, dividindo a altura de 

cada observação pelo valor de altura máxima da parcela analisada. Considerando apenas a 

porção do perfil vertical relativo ao sub bosque (hrelativo < 0.5), foram ajustados os parâmetros 

para a função distribuição de probabilidade Weibull. Os resultados evidenciam diferenças 

marcantes no perfil vertical em relação a plantios com e sem sub-bosque. Nas parcelas com sub-

bosque, a distribuição dos retornos abaixo de 0.5 apresenta um pico mais elevado que em 

parcelas sem sub-bosque. Isto é consequência dos retornos que não atingiram o terreno, mas sim 

interceptaram a vegetação presente no sub bosque. O estabelecimento de um sub-bosque dentro 

de povoamentos homogêneos de eucalipto pode trazer transtornos, como aumento do risco de 

incêndio e dificuldades em operações de manejo, como intervenções de colheita. Atualmente a 

identificação de sub bosques é feita de forma visual e classificada em estágios de acordo com o 

tamanho dos indivíduos do sub bosque, gerando resultados não satisfatórios e áreas sem 

controle. Por isso, para evitar custos quando o sub bosque se estabelece, a área pode acabar 

abandonada devido à dificuldade de manejo. O processamento dos dados demonstrou que os 

valores para os parâmetros da função Weibull indicam presença e ausência de sub-bosque. Isto 

confirmou a hipótese de que as áreas são diferenciáveis quanto à presença/ausência de sub-

bosque. 

 
Apoio: CENIBRA, CNPQ, CAPES, UFVJM, FAPEMIG. 
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SINT0150 - Germinação da muvuca de sementes associada ao controle 

químico de áreas degradadas por braquiária no processo de 

restauração ecológica 
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E-mail: yowdisg@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O aumento populacional gera uma demanda crescente por bens e serviços, que quando 

produzidos de forma insustentável leva à degradação dos ecossistemas. Neste contexto, 

podemos destacar o avanço das fronteiras agropecuárias, em especial as áreas de pastagens 

degradadas tornando sua restauração uma prática urgente a cada vez mais frequente. Uma das 

alternativas para esse processo é o uso da técnica da muvuca de sementes que apresenta ótimos 

resultado ecológicos e econômicos. O objetivo do presente trabalho é apresentar técnicas de 

controle populacional de braquiária e indução da regeneração artificial por meio da muvuca de 

sementes em áreas de pastagens abandonadas. A presente pesquisa foi realizada na Reserva 

Particular do Patrimônio Natural da Fazenda Fartura que é uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável de propriedade e sob a administração da Cemig. O experimento foi implantado em 

uma área de pastagem mantida em repouso desde 2009 com a criação da RPPN Fartura. Os 

tratamentos testados para o controle químico foram: 0, 30, 60 e 90 g i.a. ha-1, em delineamento 

em blocos casualizados, com quatro repetições. . A muvuca de sementes foi aplicada 24 horas 

após a aplicação dos herbicidas e contou com 1.150 sementes pertencentes à dez espécies 

arbórea e 600 sementes de espécies herbáceas, que foram distribuídas em uma área de 25 m². A 

taxa de germinação da muvuca de sementes foi avaliada aos 30 dias após a semeadura. A ação 

do herbicida haloxifope no controle populacional de braquiária não apresentou resultados 

satisfatórios nas quatro doses testadas. Dessa forma não houve diferença estatística entre as 

doses aplicadas e a testemunha infestada. Porém houve uma tendência em reduzir a cobertura de 

braquiária à medida que se aumenta as doses do herbicida e não houve diferença entre as taxas 

de germinação para as doses aplicadas sendo sua variação de 13% a 22%. 

 
Apoio: UFVJM, CEMIG, FAPEMIG, NERAD 
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SINT0151 - Germinação de sementes de candeia (Eremanthus incanus) 

sob diferentes níveis de beneficiamento 
 

MATHEUS AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA,FABIANA MIRANDA ROCHA,AILTON DO 

CARMO SILVA,SULA JANAINA DE OLIVEIRA FERNANDES,MIRANDA TITON 

 
E-mail: matheus_aos@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A candeia (Eremanthus incanus) é uma espécie florestal do cerrado brasileiro que 

apresenta grande importância ecológica e econômica, sendo usada principalmente como 

moirões de cerca e para extração de óleo essencial. Objetivou-se nesse trabalho verificar a taxa 

de germinação de sementes de candeiasob diferentes níveis de beneficiamento utilizando 

soprador. O estudo foi desenvolvido no CIPEF (Centro Integrado de Propagação de Espécies 

Florestais) e no Laboratório de Melhoramento Florestal, do Departamento de Engenharia 

Florestal da UFVJM, em Diamantina, Minas Gerais. As sementes foram coletadas em novembro 

de 2017,retiradas dos aquênios e beneficiadas em soprador DeLeo em diferentes níveis: 0 (sem 

passar pelo soprador), 1, 2 e 3 vezes. Após esse processo, as sementes foram desinfestadas em 

fungicida Cuprogarb 500®e hipoclorito de sódio a 2,5% e colocadas para germinar em caixas 

plásticas Gerbox contendo duas folhas umedecidas de papel Germitest.As sementes foram 

mantidas em BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) durante 30 diassob temperatura de 31°C 

e fotoperíodo de 16 horas. Para obtenção do percentual de germinação, realizou-se contagem 

das sementes germinadas a cada 2 dias.Considerou-se sementes germinadas aquelas que tiveram 

emissão de radícula. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 4 tratamentos 

(níveis de beneficiamento no soprador),4 blocos e 25 sementes por Gerbox. Os dados foram 

submetidos a análise de variância  e as médias comparadas pelo teste Tukey (α=0,05), utilizando 

o Software R. Houve diferença significativa entre os níveis de beneficiamento, sendo os 

melhores tratamentos as sementes passadas pelo soprador 2 e 3 vezes, com 18% e 20% de 

germinação, respectivamente. Conclui-se que, dentro das condições experimentais utilizadas, é 

necessário que as sementes de candeia passem 2 ou 3 vezes no soprador antes de serem 

colocadas para germinar.  

 

 
Apoio: APOIO FINANCEIRO: FAPEMIG E UFVJM 
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SINT0152 - Influência da Morfologia da Madeira na Determinação da 

Retratibilidade da Espécie de Eucalyptus Cloeziana F. Muell. 
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LOPES SILVA,WENDER MARCOS ROCHA MELQUIADES,THALYSSON BRUNO DOS 

SANTOS,LÚNIA DA CONSOLAÇÃO VIEIRA,KARINE DE CÁSSIA LIMA,LUIZ CARLOS 

COUTO 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A retratibilidade das madeiras decorrentes da higroscopicidade (adsorção e desorção), 

se apresenta como uma das características mais importantes da madeira, a qual afeta entre 

outros, a sua utilização em inúmeras aplicações (construção civil, movelarias etc.) 

(MORESCHI, 2005). Essa propriedade física avalia a variação das dimensões da madeira, 

quando ocorre modificação da umidade (IPT, 1985, apud OLIVEIRA et al, 2010). Este estudo 

teve como objetivo avaliar retratibilidade da madeira de Eucaliptus Cloeziana, ou seja, a 

retratibilidade volumétrica total, a retratibilidade longitudinal, a retratibilidade longitudinal 

tangencial e a retratibilidade longitudinal radial. Outros parâmetros físicos tais como o 

coeficiente de retratibilidade volumétrica e o fator de anisotropia dimensional também foram 

analisados. A madeira da espécie Eucalyptus Cloeziana, objeto de estudo, proveniente da região 

de Diamantina – Minas Gerais foi cortada em três diferentes tamanhos de corpos de prova. As 

dimensões foram de acordo a norma brasileira atual ABNT NBR 7190/1997, a norma brasileira 

antiga NBR 7190:1982, e a norma francesa. A retrabilidade volumétrica total encontrada para os 

corpos de prova da norma atual, antiga e francesa, respectivamente, foram: 19,80, 17,75, e 

14,98. As madeiras que possuem o valor compreendido entre o intervalo de 14 a 18% são 

consideradas com forte retratibilidade, ou seja, podem apresentar grandes trincas de topo 

(HUSSOM, 2009). O inchamento também se refere tanto ao ganho quanto à perda de umidade 

desde que a condição anidra seja a referência, e em todos os tamanhos a madeira inchou mais do 

que retraiu. Quanto maior a variação entre as dimensões, maior o fator anisotrópico, que implica 

em um pior comportamento da madeira na secagem e na absorção de umidade (MORESCHI, 

2005). Os valores encontrados nesse estudo foram de 1,35, 1,51 e 1,26, isso demonstra que o 

Eucalipto analisado possui uma qualidade excelente, uma vez que não permite empenamentos e 

torções. A partir das análises estatísticas realizadas pode-se notar uma variação nos valores da 

retrabilidade dessa espécie de Eucalipto quando se varia as dimensões dos corpos de prova. Os 

valores encontrados calculados estão dentro dos limites aceitáveis e confiáveis apresentados 

pela literatura e as diferenças existentes podem ter ocorrido devido a variação de tamanho dos 

componentes anatômicos das quais estão relacionadas diretamente aos valores volumétricos dos 

diferentes corpos de prova. 

 
Apoio:  
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SINT0153 - INFLUÊNCIA DA TAXA SELIC NA ATRATIVIDADE 

DE INVESTIMENTOS EM ESSÊNCIAS FLORESTAIS NO BRASIL 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo foi modelar a influência da taxa Selic ao longo dos anos na área plantada 

com essências florestais no Brasil, projetando-se a área plantada até 2020. As informações de 

área plantada foram provenientes do Relatório 2017 (ano base 2016) da Indústria Brasileira de 

Árvores (IBÁ). Os valores da taxa Selic foram oriundos de dados oficiais divulgados pelo 

Banco Central (BACEN), relacionados ao primeiro dia útil do mês de janeiro de cada ano. 

Testaram-se modelos de regressão polinomiais de primeiro e segundo grau para a estimação da 

área plantada, empregando a taxa Selic e o ano como variáveis preditoras. Na análise de 

regressão, utilizou-se o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). A normalidade de 

resíduos foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk, a homocedasticidade por Breusch-Pagan e a 

autocorrelação por Durbin-Watson. A seleção do melhor modelo se baseou na significância dos 

parâmetros pelo teste t, aderência por Kolmogorov-Smirnov e menores valores da raiz quadrada 

do erro médio (RQEM) e do critério de informação de Akaike (AIC). Realizou-se análise 

gráfica da distribuição dos resíduos percentuais. Para diagnóstico de efeito estatístico, 

empregou-se 1% de significância em todas as análises. Estas foram efetuadas com auxílio do 

software R versão 3.3. As pressuposições foram atendidas. Apenas a equação obtida com o 

modelo linear simples apresentou todos os parâmetros significativos. Os parâmetros de 

intercepto e coeficientes associados à taxa Selic e ao ano foram: -302897232, -31539 e 154372, 

respectivamente. A aderência aos dados observados foi verificada nesse modelo ajustado 

(RQEM = 26258 e AIC = 170). Os resíduos encontraram-se distribuídos homogeneamente ao 

longo do eixo das abcissas. Os resultados demonstraram que a área plantada por espécies 

florestais foi influenciada pela variação da taxa de juros; taxas elevadas implicaram em redução 

da projeção da área plantada no Brasil. Conclui-se que a atratividade para o plantio de novas 

áreas foi influenciada pela taxa Selic ao longo dos anos. Espera-se que novas áreas sejam 

destinadas ao plantio de essências florestais até 2020. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0154 - Influência do inseticida Deltametrina sobre a biologia do 

Palmistichus elaeisis Delvare e LaSalle 1993 (Hymenoptera: 

Eulophidae) 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O uso de agroquímicos é a medida mais utilizada no controle de insetos pragas devido 

à diversidade de formulações disponíveis no mercado, facilidade de aplicação e excelente efeito 

de choque. Porém, podem causar a morte ou provocar efeitos em insetos não alvos, contudo 

esses efeitos podem ser controlados ao utilizar inseticidas seletivos, que minimizam a exposição 

de inimigos naturais e controla as espécies-pragas. O trabalho teve como objetivo avaliar o 

número de adultos emergidos, duração do ciclo de vida (ovo-adulto) e razão sexual de 

Palmistichus elaeisis (Hymenoptera: Eulophidae), em pupas de Tenebrio molitor (Coleoptera: 

Tenebrionidae) expostas a CL50 (18,5421 mg de i.a /l) do inseticida Decis 25 CE 

(Deltametrina). O experimento foi realizado no Laboratório de Controle Biológico de 

Insetos/UFVJM, em delineamento inteiramente casualizado, composto por três tratamentos, 

com dez repetições cada. As pupas de T. molitor dos tratamentos T1 e T2 foram expostas a 

CL50 após 09 e 18 dias de parasitismo, respectivamente; eT3 expostas à água destilada. Para a 

razão sexual do parasitoide, não foi encontrada diferença significativa. O número de adultos 

emergidos por pupa e o ciclo de vida, apresentaram diferenças significativas. Em ambos, as 

médias encontradas em T1 e T3 se diferiram, e foram semelhantes às médias de T2. A 

emergência de adultos de P. elaeisis por pupa hospedeira apresentou as seguintes médias: T1= 

5,4; T2= 29,9 e T3= 53. O tratamento T1 pode ter sido menor, pelo fato dos parasitoides 

estarem na fase larval, considerada mais frágil, podendo estar mais vulnerável a ação do 

inseticida. No tratamento T2, o número de adultos emergidos foi maior que o T1, pois os 

parasitoides estavam na fase pupal, assim os indivíduos não se alimentavam mais e a proteção 

da cutícula garantiu maior proteção aos indivíduos. O ciclo de vida foi de 26,8 em T1; 25,13 em 

T2 e 17,22 em T3. O tratamento T1 apresentou uma média considerada ruim para as populações 

de P. elaeisis à campo, pois quanto maior o seu ciclo de vida, maior será o tempo para o 

indivíduo se tornar adulto e chegar em sua fase reprodutiva. Conclui-se que o inseticida Decis 

não foi seletivo ao P. elaeisis, pois a CL 50 apresentou efeito tóxico em seus dois estádios de 

vida, sendo observada maior vulnerabilidade na fase larval. Assim, não é recomendado 

aplicações nos períodos em que os parasitoides se encontram nessas fases, para não prejudicar o 

seu desempenho. 

 
Apoio: CAPES E FAPEMIG 
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SINT0155 - ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE LEVEDURAS 

ASSIMILADORAS DE XILOSE EM CASCAS DE EUCALIPTO 

COMO SUBSÍDIO À PRODUÇÃO DE BIOETANOL 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo isolar e selecionar leveduras, a partir das 

cascas de Eucalyptus cloesiana e de Eucalyptus urograndis, com potencial na fermentação de 

açúcares para produção de bioetanol. 

Foram escolhidos quatro exemplares de cada espécie, para a retirada de fragmentos de 10 cm² 

da casca do vegetal, obtidos a partir de duas regiões do caule: a 1,30m (à altura do peito) e 

0,30m do solo. A microbiota foi isolada a partir de 5 g das amostras das cascas de eucalipto, 

cortadas em fragmentos de 3 x 3 cm, em 95 mL de água destilada esterilizada contidos em 

Erlenmeyer de 250 mL. O isolamento foi realizado em triplicata, sob agitação em shaker a 150 

rpm, por 30 minutos, a 28 ºC.  Alíquotas de 1 mL da suspensão de microrganismos foram 

utilizadas para preparar diluições seriadas até a proporção de 1: 1000, com intervalos de 10x. 20 

µL dessas diluições foram colocados em placas de petri contendo meio sólido YEPX (extrato de 

levedura, peptona e xilose) acrescido do antibiótico cloranfenicol, na concentração de 100 

μg/mL, por plaqueamento em superfície. As placas foram incubadas em estufa microbiológica à 

28ºC por cerca de 3 dias. O crescimento foi observado e as colônias obtidas foram isoladas, 

purificadas e conservadas sob congelamentos (18±1 ºC), em criotubos contendo meio líquido 

YEPX, pH 5,5, acrescido de glicerol 20 %.  

Foram isoladas e selecionadas cinco leveduras nas amostras, que cresceram em meio específico, 

à base de xilose. Desses micro-organismos, 80% foram encontrados nas amostras do E. 

urograndis. O fato desses micro-organismos terem se desenvolvido no meio YEPX, evidencia o 

potencial que os mesmos têm em degradar, com mais eficiência, tanto pentoses como hexoses 

presentes no substrato, visto que a xilose é um açúcar de cinco carbonos. A maior parte dos 

micro-organismos utilizados na fermentação, para a obtenção do bioetanol, assimila apenas 

hexoses. No entanto, outros testes serão realizados para verificar a eficiência dessas leveduras 

para esse fim. As cascas de eucalipto são resíduos promissores tanto para cultivo e isolamento 

de leveduras eficientes na conversão dos açúcares em álcool; como são substratos com potencial 

que deve ser explorado na produção de bioetanol de segunda geração. Dentre as espécies 

testadas, destaca-se a E.urograndis, em cujas cascas foi encontrado maior percentual de 

leveduras. 

 

 
Apoio: IFNMG E AO LMS (LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO-UFVJM) 
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SINT0156 - Localização de áreas impactadas pelas atividades de 

manejo na amazônia por meio da análise do perfil vertical do dossel 
 

SOLLANO RABELO BRAGA,CRISTIANO RODRIGUES REIS,ALESSANDRA MORAIS 

MELO,MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE,ERIC BASTOS GORGENS 

 
E-mail: sollanorb@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo do trabalho foi identificar áreas impactadas pela exploração florestal na 

amazônia por meio do perfil vertical do dossel (PVD). O estudo foi conduzido com dados de 

escaneamento laser aerotransportado (ALS) disponibilizados gratuitamente pelo projeto 

Paisagens Sustentáveis. A área de estudo, localizada na fazenda Cauaxi, município de 

Paragominas, Pará, foi sobrevoada em 2012 e compreende unidades de produção anual (UPA) 

com explorações realizadas nos anos 2006, 2007, 2008, 2010 e previstas para 2012 e 2013. A 

sequência de processamento da nuvem de pontos, realizada no software FUSION 3.6, foi 1) 

remoção dos outliers, 2) filtragem dos pontos de solo pelo algoritmo de Kraus e Pfeifer, 3) 

interpolação dos  pontos e obtenção do modelo digital de terreno (MDT) de 1 metro de 

resolução, 4) normalização da nuvem de pontos removendo-se a variação topográfica e, 5) 

obtenção da frequência de distribuição dos pontos em classes de altura de 1 metro, dentro de 

células de 50 metros. Com a frequência de pontos por classe de altura ajustou-se uma função 

Weibull de dois parâmetros para o estrato do sub-bosque (retornos abaixo de 10 metros) 

utilizando o software R. O mapa final e o cálculo de média e desvio-padrão foram realizados no 

QGIS 2.18, com o auxílio do plugin Group Stats. Os valores dos parâmetros foram menores na 

UPA colhida em 2010 (escala (β)= 3,852±0,864 e forma (γ)= 1,097±0,165). Baixos valores de 

parâmetros também foram observados na UPA cuja colheita ocorreu em 2012, ano do sobrevoo 

ALS (β= 4,168±0,929 e γ= 1,163±0,197). O valores de γ menores que um indicam uma curva 

exponencial negativa, em que mais pulsos interceptaram o solo. Isso é um indício de remoção 

ou redução de cobertura florestal. Em situações de dossel denso existe maior proporção de 

retornos nas camadas superiores (>= 10 metros) com menor quantidade de pulsos incidindo 

diretamente no solo. Os valores dos parâmetros foram maiores para as UPA exploradas em 2006 

e 2007 (β= 5,025±0,719 e 4,730±0,699 e γ= 1,379±0,213 e 1,320±0,202, respectivamente). Para 

as áreas de preservação permanente (APP) foram encontrados os valores de 4,780±0,762 para β 

e 1,286±0,214 para γ. Os maiores valores dos parâmetros podem indicar recuperação da 

vegetação do sub-bosque ou a não intervenção por atividades de manejo. Os parâmetros γ e β 

foram sensíveis na identificação de áreas impactadas pela abertura de estradas e atividades de 

colheita. 

 

 
Apoio: PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS. CHAMADA UNIVERSAL CNPQ - 

PROCESSO: 403297/2016-8. CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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SINT0157 - MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 
 

ÍTALO CUNHA DUTRA,CHIRLEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA,DIANA MARQUES 

SILVA,GLEISIANY NUNES GOMES, LARISSA SANTOS ROCHA DA SILVA 

 
E-mail: italoc.dutra@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Os produtos florestais podem ser classificados em madeireiros e não madeireiros, 

porém a sua comercialização vem sofrendo modificações nos últimos anos. O presente trabalho 

teve como objetivo o estudo dos produtos madeireiros e não madeireiros provenientes da 

extração vegetal e da silvicultura, na região metropolitana de Belo Horizonte, a partir dos 

Anuários Estatísticos do IBGE e do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), 

durante o período de 1990 a 2016. As variáveis escolhidas para o estudo foi: a) quantidade da 

produção dos produtos não-madeireiros em toneladas; b) a quantidade da produção dos produtos 

madeireiros em toneladas e metros cúbicos. Para análise dos produtos não-madeireiros da 

região, estudou-se: a amêndoa de babaçu, a amêndoa do pequi, a semente de urucum. Os 

madeireiros escolhidos foram carvão vegetal, lenha, madeira em tora para papel e celulose e 

madeira em tora para outras finalidades. O critério de escolha dos produtos foram: a ocorrência 

do produto na região estudada e a presença de dados anuais no período estudado. Para 

verificação do comportamento da produção, foram elaborados gráficos de produção de 1990 a 

2016. Observou-se que a produção da amêndoa de babaçu para a extração de óleo alcançou o 

seu pico em 1993, sofrendo uma queda drástica nos anos posteriores, enquanto a produção de 

amêndoa de pequi sofreu oscilações durante todo o período estudado. Já o corante produzido a 

partir de urucum sofreu alterações durante os 26 anos de estudo, alcançando uma produção de 

155 toneladas no ano de 2016. Ao avaliar a evolução da quantidade de carvão vegetal produzida 

na extração vegetal, nota-se que esta sofreu um declínio desde 1990, na época a mesma era de 

126.392 toneladas, já no período de 2016 a produção chegou a 0. Oliveira (2015) observou um 

comportamento semelhante, em que o carvão advindo de floresta nativa alcançou o pico de 

produção nos primeiros anos de estudo e a após o ano de 2005 sofreu uma queda drástica, 

enquanto o carvão vegetal produzido na silvicultura atingiu sua máxima produção em 2000 e 

sofreu oscilações até o ano de 2013, retomando o patamar de crescimento em 2016. A produção 

de madeira em tora para celulose e papel teve um acréscimo de 76,57% do ano de 1990 para o 

ano de 1996, porém esse percentual caiu e em 2016 chegando a 22,16%. Nota-se que o mercado 

de produtos florestais da região metropolitana é composto principalmente por produtos 

madeireiros que abastecem as grandes indústrias de carvão e celulose. 

 
Apoio: IFNMG - CAMPUS SALINAS 
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SINT0158 - MÉTODOS DE AJUSTE DA FUNÇÃO LOG-

LOGÍSTICA PARA MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO 

DIAMÉTRICA DE EUCALIPTO SOB REGIME DE TALHADIA 
 
RÔMULO DUARTE COSTA,DHAÍLA AMANDA CARNEIRO ,RAFAEL GOMES GUIMARAES 

SANTOS,NATIELLE APARECIDA CAMPOS DE JESUS,TAMIRES MOUSSLECH ANDRADE 

PENIDO,BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,REYNALDO CAMPOS SANTANA 

 
E-mail: romulod.florestla@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho de dois métodos de ajuste 

da função densidade de probabilidade (f.d.p.) log-logística para modelar a distribuição 

diamétrica de eucalipto. O trabalho foi realizado em um talhão comercial de Eucalyptus 

urophylla conduzido em segunda rotação, pertencente a uma empresa do setor florestal no 

município de Itamarandiba-MG, nas coordenadas 739102E e 8049559N (Datum SIRGAS 

2000/Zona 23S, UTM). De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é o Cwa, 

temperado chuvoso (mesotérmico). A precipitação média anual é de 1092mm e a temperatura 

média anual, de 20ºC. As brotações foram conduzidas deixando-se um broto por cepa e, em 

casos de falha, dois brotos por cepa. A seleção dos melhores brotos se baseou no vigor 

fisiológico e qualidade de inserção na cepa. Aos 32 meses de idade, foram estabelecidas 

aleatoriamente três parcelas experimentais. As parcelas possuíam 675m2 (25 x 27m). O 

espaçamento de plantio foi de 6,0 x 1,4m. Mensurou-se o diâmetro à altura de 1,3m do solo 

(DAP) de todos os fustes. Os dados foram agrupados em classes com intervalos regulares de 

1,0cm de diâmetro. Foram testados os seguintes métodos de ajuste da função log-logística: M1) 

método da máxima verossimilhança e M2) método dos quantis. A escolha do melhor método de 

ajuste se baseou nos menores valores da raiz quadrada do erro médio (RQEM) e do critério de 

informação de Akaike (AIC). Para avaliar a aderência da função aos dados, realizou-se análise 

gráfica e aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnorv a 5% de significância. Todas as análises 

estatísticas foram feitas com auxílio do software R 3.3. Os parâmetros de forma e escala da 

função foram 10,7494 e 8,6787 (RQEM = 0,0374; AIC = 1295) e 43,2211 e 9,0114 (RQEM = 

0,0666; AIC = 3044) para os métodos M1 e M2, respectivamente. A aderência foi constatada 

apenas quando se empregou o método M1 (menos desvios). A aplicação do método dos quantis 

resultou em uma distribuição com cume acentuado, não representando a real dispersão da 

frequência relativa das classes de diâmetro. Conclui-se que o método da máxima 

verossimilhança apresentou o melhor desempenho para modelar a distribuição diamétrica de 

eucalipto conduzido sob regime de talhadia. 

 

 
Apoio: : UFVJM; APERAM BIOENERGIA LTDA.; NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

SILVICULTURA (NESIL) 
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SINT0159 - MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DE 

EUCALIPTO ÀS MARGENS DE TALHÕES COM HISTÓRICO DE 

MADEIRA EMPILHADA 
 

BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,TAMIRES MOUSSLECH ANDRADE PENIDO,DIEGO DOS 

SANTOS VIEIRA,LUIZ FELIPE RAMALHO DE OLIVEIRA,MARCIO LELES ROMARCO DE 

OLIVEIRA,REYNALDO CAMPOS SANTANA 

 
E-mail: bruno.lafeta@ifmg.edu.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo foi avaliar o desempenho de diferentes funções densidade de probabilidade 

(f.d.p.) para modelar a distribuição diamétrica de fustes de eucalipto, às margens de talhão com 

histórico de madeira empilhada. O trabalho foi realizado em um talhão comercial de Eucalyptus 

urophylla, em área de textura muito argilosa, pertencente a uma empresa do setor florestal no 

município de Itamarandiba-MG, nas coordenadas 739102E e 8049559N (Datum SIRGAS 

2000/Zona 23S, UTM). A região possui um clima temperado chuvoso (mesotérmico), 

classificado como Cwa pelo sistema internacional de Köppen. O talhão em questão se 

encontrava em segunda rotação, tendo suas respectivas margens destinadas ao empilhamento de 

madeira logo após o primeiro corte do ciclo. As pilhas de madeira foram mantidas às margens 

por 4 meses para secagem. Conduziu-se um broto por cepa e, em casos de falha, dois brotos por 

cepa. Aos 32 meses de idade, foram estabelecidas aleatoriamente três parcelas experimentais às 

margens do talhão. As parcelas possuíam 675m2 (25 x 27m). O espaçamento de plantio foi de 

6,0 x 1,4m. Mensurou-se o diâmetro à altura de 1,3m do solo (DAP) de todos os fustes. Os 

dados foram agrupados em classes com intervalos regulares de 1,0cm de diâmetro. As funções 

testadas foram: F1 – Weibull de 2 parâmetros, F2 – Gama e F3 – Cauchy. Essas funções foram 

ajustadas pelo método da máxima verossimilhança, usando-se o algoritmo de otimização de 

Nelder e Mead. A qualidade dos ajustes foi avaliada conforme os valores da raiz quadrada do 

erro médio (RQEM) e do critério de informação de Akaike (AIC). Para avaliar a aderência da 

função aos dados, realizou-se análise gráfica e aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnorv a 5% 

de significância. Todas as análises estatísticas foram feitas com auxílio do software R 3.3. 

Observaram-se os seguintes resultados para os parâmetros das f.d.p.: F1) forma = 6,0594 e 

escala = 10,6164; F2) forma = 20,7065 e escala = 2,1017 e F3) locação = 10,2050 e escala = 

1,0005. A RQEM dessas funções foram de 0,0249 (AIC de 998), 0,1175 (AIC de 1052) e 

0,1175 (AIC de 1055), respectivamente. A função Weibull foi a única que apresentou aderência 

às frequências relativas observadas de diâmetro, com os menores valores de RQEM e AIC. 

Assim, demonstrando potencial para estimar a distribuição diamétrica. Conclui-se que a função 

Weibull mostrou-se a mais adequada para estimar a distribuição do diâmetro de fustes de 

eucalipto, às margens de talhões com histórico de madeira empilhada. 

 
Apoio: IFMG; UFVJM; APERAM BIOENERGIA LTDA.; NÚCLEO DE ESTUDOS EM 

SILVICULTURA (NESIL) 
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SINT0160 - Modelagem orientada a objetos para projeção de volume 

em florestas plantadas 
 
RAQUEL SILVA PEREIRA,GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURÃO,ALESSANDRO 

VIVAS ANDRADE,LUCIANA PEREIRA DE ASSIS,ERIC BASTOS GORGENS 

 
E-mail: raquelpereiraaengflorestal@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi utilizar uma linguagem orientada a objeto para modelar o 

crescimento de uma floresta equiânea, visando obter o volume de madeira de um dado talhão 

em uma idade futura. Uma base de dados de inventário florestal contínuo, disponibilizada por 

uma empresa florestal do setor de energia, serviu como referência para a modelagem. Dentre as 

informações disponíveis, foram utilizadas a data de plantio, a data de realização do inventário, o 

diâmetro (em cm), a altura (em m) e situação do fuste. Os inventários foram processados para o 

nível de parcela, obtendo-se o volume de madeira (em m³/ha), a idade (em meses). Logo após, 

os dados foram importados para o software R. Para implementação da linguagem orientada a 

objeto no ambiente R, utilizou-se o pacote R6. O objeto talhão foi associado a dois atributos: a 

idade e o volume de madeira corrente. Além dos atributos, o objeto foi associado à um método 

“crescer”, que quando chamado acrescenta um mês ao atributo idade e atualiza o atributo 

volume através da seguinte fórmula: V2 = V1+ ∆V + Ɛ, em que V2 indica o volume após um 

mês, V1 indica o volume corrente, ∆V é a variação do volume em função da idade atual (I1) e Ɛ 

é o resíduo com distribuição normal de média zero e desvio padrão conhecido. Com base no 

inventário contínuo o modelo ∆V = b0 + b1 * I1 foi ajustado obtendo-se os valores de b0 = 

8,44437 e b1 = -0,06691 e a distribuição dos resíduos seguiu N(μ = 0, σ = 3,05437). 

Posteriormente, os talhões existentes na base foram criados considerando o objeto modelado e 

os parâmetros ajustados. Através dos respectivos métodos “crescer” os talhões foram projetados 

para coincidir com as medições seguintes. Os agentes apresentaram crescimentos coerentes com 

os valores observados e com o padrão sigmoidal esperado em agentes biológicos. O uso da 

programação orientada a objeto permitiu a individualização das respostas frente a alterações no 

ambiente. O pacote R6 proporcionou uma modelagem eficiente e rápida. Espera-se em etapas 

futuras, incorporar métodos para modelar a mortalidade, tratos silviculturais, eventos climáticos 

e colheita. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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SINT0161 - O herbicida trifluralin pode afetar o desenvolvimento 

inicial de Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr? 
 

NAIANE MARIA CORREA DOS SANTOS,WANDER GLADSON AMARAL,FILLIPE VIEIRA 

DE ARAÚJO,VITOR ANTUNES MARTINS DA COSTA ,NATIELLE APARECIDA CAMPOS DE 

JESUS,YOWDIRLLAN RIBEIRO SINCURÁ,TULIO KENEDY RODRIGUES PEREIRA,JOSE 

BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: naianemariacds@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O reflorestamento, buscando mitigar os impactos em ecossistemas degradados, 

destaca-se como importante estratégia de restauração ecológica. Contudo, o seu sucesso pode 

ser comprometido pela presença de gramíneas, as quais competem por recursos com as espécies 

arbóreas. A utilização de herbicidas, para controle de tais espécies competidoras, apresenta-se 

como técnica dominante. O trifluralin, seletivo para o controle de gramíneas, está entre os 

herbicidas mais utilizados em pré-emergência para tal finalidade. Todavia, ainda são incipientes 

os estudos acerca da sensibilidade de espécies arbóreas a esse produto. Desta forma, o objetivo 

do trabalho foi avaliar a sensibilidade de Piptadenia gonoacantha ao trifluralin, em fase inicial 

de desenvolvimento, para sua eventual recomendação em programas de restauração de áreas 

degradadas com predominância de gramíneas infestantes. O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, em casa de vegetação. Os tratamentos, em número de 

quatro, resultaram da combinação das doses do herbicida trifluralin (0, 445, 890 e 1335 g i.a ha-

1) aplicadas em pré-semeadura. Avaliou-se a emergência de plântulas, sobrevivência, 

crescimento inicial das mudas, fitointoxicação, fluorescência da clorofila a e anatomia das raízes 

de plantas coletadas aos 60 dias após semeadura. A espécie apresentou crescimento satisfatório, 

desenvolvendo-se relativamente bem na presença de resíduos do trifluralin. Por meio do estudo, 

pode-se comprovar que a espécie foi tolerante ao herbicida, apresentando uma provável 

capacidade de recuperar-se dos sintomas de intoxicação visual. Sob efeito da dose 445 g i.a. ha-

1 observou-se maior porcentagem de sobrevivência das plântulas. Quando cultivada em 

substrato tratado com a dose 890 g i.a. ha-1, a referida espécie apresentou maior produção de 

biomassa de parte aérea. A P. gonoacantha não se mostrou sensível quanto aos parâmetros 

micromorfométricos, sob interferência das diferentes doses. Dessa forma, recomenda-se a 

instalação de experimentos em campo para avaliar a capacidade de controle de gramíneas com o 

herbicida trifluralin associado ao plantio de P. gonoacantha, como técnica de restauração de 

áreas degradadas. 

 
Apoio: CEMIG; INOVAHERB. 
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SINT0162 - PERFORMANCE FEMININA NO MANEJO DE 

QUINTAIS AGROFLORESTAIS  URBANOS EM CORONEL 

MURTA - MG 
 
RAIRANE FONSECA SANTOS ,ÍTALO CUNHA DUTRA,DIANA MARQUES SILVA, LARISSA 

SANTOS ROCHA DA SILVA 

 
E-mail: rairanefonseca@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Os quintais agroflorestais são locais de produção de alimentos que as famílias 

utilizam como forma de melhorar as suas rendas e suprir suas necessidades básicas de 

alimentação. Esses quintais desempenham um papel importante para a sociedade, pois 

produzem alimentos orgânicos e livres de agroquímicos. Além de serem fontes ricas de 

nutrientes e vitaminas, fornecem medicamentos que são utilizados no tratamento de várias 

enfermidades. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo verificar a participação das 

mulheres no trato dos quintais agroflorestais, no município de Coronel Murta, no Vale Do 

Jequitinhonha, região nordeste de Minas Gerais. A pesquisa foi realizada durante os meses de 

junho e julho do ano de 2017. Localizado na bacia do Rio Jequitinhonha o município tem a sua 

maior renda concentrado na agropecuária. Durante as entrevistas domiciliares foi aplicado um 

questionário a 30 famílias, composto por perguntas, de maneira a caracterizar o papel exercido 

pelas mulheres nesses quintais. Após colhida as informações, as mesmas foram tabuladas em 

planilhas eletrônicas no software Excel e, por meio das estatísticas de frequência: frequência 

absoluta (Fi) e frequência relativa (Fri), sendo expressas em porcentagem. Pôde-se observar que 

as mulheres (73,25%) são as responsáveis pela manutenção dos quintais, (12,6%) responderam 

ser essa uma função do homem da família e apenas (11,15%) disseram ser uma responsabilidade 

dos filhos. Segundo Rosa et al. (2007) as mulheres são a força da agricultura familiar, pois elas 

além de cuidarem dos afazeres domésticos e dos filhos, ainda cuidam dos quintais. As mulheres 

coronelmurtenses são responsáveis pelas capinas, preparo do solo, plantio, as limpezas de 

manutenção, a irrigação e a colheita. Se não bastasse tudo isso algumas ainda levam seus 

produtos para a feira no mercado municipal toda semana aos sábados. As mulheres por se 

preocuparem mais com a segurança alimentar dos seu filhos e entes queridos, vem 

desenvolvendo esse tipo de atividade ao longo de vários anos, sendo repassado para as futuras 

gerações. Para Souza (2012) as famílias promovem a segurança alimentar principalmente a 

partir da produção para o autoconsumo de espécies olerícolas e plantas medicinais. As mulheres 

agricultoras têm um papel fundamental na conservação, propagação e diversificação de 

espécies. A pesquisa feita mostra a força que a mulher exerce dentro da agricultura familiar, 

ajudando de maneira direta no sustento de suas famílias. 

 
Apoio: IFNMG - CAMPUS SALINAS 
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SINT0163 - Produção de biomassa em mudas de baru (Dipteryx alata 

(Vog.)) em resposta a diferentes volumes de tubetes e doses de 

Osmocote® 
 

MARILIA DUTRA MASSAD,NATHALIA MAYSSA NOBRE PALMA,TIAGO REIS 

DUTRA,MARCOS VINICIUS MIRANDA AGUILAR,FABIANO GUIMARAES 

SILVA,EDUARDA SOARES MENEZES,ALINE RAMALHO DOS SANTOS 

 
E-mail: mariliamassad@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O baru (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie leguminosa arbórea, pertencente ao 

Bioma Cerrado, com maior frequência nas fitofisionomias Cerradão e Mata Seca. Apresenta 

diversos usos como alimentar, medicinal e paisagístico. A produção de mudas de espécies 

nativas como o baru visa a recomposição de áreas de florestas naturais. Entretanto, a qualidade 

das mudas produzidas é influenciada por diversos fatores, dentre eles o volume do recipiente e 

os fertilizantes, podendo afetar o sucesso dos plantios. Desta forma, o objetivo do trabalho foi 

determinar o volume de tubete e a dose do adubo de liberação lenta, Osmocote® que 

proporcionou a maior produção de biomassa de parte aérea, raiz e total em mudas de baru. O 

experimento foi conduzido em delineamento experimental em blocos casualizados, com três 

repetições, no esquema fatorial 3 x 5, sendo estudados três volumes de tubetes (55, 180 e 280 

cm3) e cinco doses (0; 3,0; 6,0; 9,0 e 12,0 g dm-3) do Osmocote® MiniPrill Controlled Realise 

19-06-10, com liberação de 3 a 4 meses. Cada unidade experimental foi constituída por 10 

mudas. Aos 120 dias após a semeadura as mudas foram separadas em parte aérea e raiz, lavadas 

em água corrente e secas em estufa sob circulação forçada de ar a 65°C até peso constante. Em 

seguida, o material foi pesado para avaliação das produções de biomassa da parte aérea, raiz e 

total. Houve interação do volume de tubete e das doses de Osmocote® para os parâmetros 

avaliados. O tubete de 180 cm3 obteve a maior produção de biomassa na dose de 12 g dm-3 de 

Osmocote®, com valores de 17,63; 11,04 e 28,68 g planta-1, para biomassa da parte aérea, raiz 

e total, respectivamente. O menor ganho em biomassa nas mudas de baru foi observado no 

tubete com volume de 55 cm3, se diferenciando significativamente do volume 280 cm3 nos 

parâmetros avaliados, independente da dose estudada. Dentre os volumes e doses estudados o 

tubete de 280 cm3 com 6 g dm-3 proporcionou a maior produção de biomassa da parte aérea, 

raiz e total, com valores de 26,63; 19,50 e 46,13 g planta-1, respectivamente. 

 
Apoio: CAPES PRO-DOUTORAL 
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SINT0164 - Reconstrução tridimensional do fuste da espécie 

Eremanthus incanus por meio da estereoscopia via fotografia 
 

LIDIA GABRIELLA SANTOS,MARCIO LELES ROMARCO DE OLIVEIRA,CRISTIANO 

RODRIGUES REIS,GABRIELA PARANHOS BARBOSA,BRENDA LETÍCIA 

RODRIGUES,PAULA ALVES OLIVEIRA,ERIC BASTOS GORGENS,ISRAEL MARINHO 

PEREIRA 

 
E-mail: lidiagabriellasantos@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Com a melhoria dos recursos computacionais e a disponibilidade de aparelhos móveis 

que capturam imagens com qualidade, as técnicas de reconstrução 3D podem ser utilizadas para 

contribuir no meio florestal. De acordo com alguns trabalhos é possível encontrar o volume de 

um sólido com precisão por estereoscopia, mesmo utilizando uma câmera fotográfica simples. 

O objetivo do trabalho foi reconstruir tridimensionalmente o fuste da espécie Eremanthus 

incanus a partir de fotos tomadas de uma câmera. Em uma área localizada em Conselheiro Mata 

- MG, dezoito árvores foram fotografadas com o auxílio de uma câmera digital e uma vara 

telescópica. A identificação da posição adequada para a captura das fotos foi realizada 

utilizando a vara telescópica. De forma que, a vara foi posicionada rente ao chão e sua ponta 

encostada na base do fuste da árvore. As fotos foram tiradas em três posições da vara na 

distância de 2, 3 e 4 m da árvore observada. Esse processo foi realizado em torno da árvore a 

cada 1 m de distância da posição de 4 m, até circular todo o indivíduo. Com as fotos capturadas 

realizou-se o processamento que teve início com a verificação da qualidade das fotos, adotando 

como critério para corte uma qualidade de 0,8 unidades. Em seguida, o alinhamento dessas fotos 

foi realizado com a máxima precisão para o algoritmo de extração dos pontos de referência e um 

limite máximo de 40000 pontos. O resultado foi uma nuvem de pontos esparsos e um conjunto 

de posições de câmera formadas. Como o interesse era manter apenas a espécie na nuvem, uma 

limpeza removendo os pontos associados ao cenário foi realizada. A próxima etapa foi à 

construção de uma nuvem de pontos densos utilizando o parâmetro de qualidade “Alto”. Essa 

foi gerada com base nas posições estimadas da câmera e nas próprias imagens. Com base na 

nuvem de pontos densos foi reconstruída uma malha 3D poligonal da superfície do objeto, 

resultando na construção tridimensionalmente do fuste da espécie. O software utilizado para o 

processamento foi o Agisoft PhotoScan, versão 1.0.4, 2014. Das 18 árvores analisadas apenas 

três árvores não tiveram sua reconstrução satisfatória, provavelmente devido a variação de 

iluminação ou presença de obstáculos. A metodologia aplicada apresentou potencial para ser 

utilizada em outras espécies nativas, uma vez que, a reconstrução do fuste foi adequada. Com 

essa reconstrução será possível estimar o volume do fuste, podendo quem sabe substituir os 

métodos de cubagem tradicionais. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CAPES, MINERADORA CORCOVADO E LABORATÓRIO DE 

MENSURAÇÃO E MANEJO 
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SINT0165 - Relações entre umidade e retratibilidade da espécie nativa 

bálsamo (Myroxylon balsamum(L) Harms) 
 

WENDER MARCOS ROCHA MELQUIADES,BRUNO HERICLLES LOPES SILVA,KARINE 

DE CÁSSIA LIMA,THALYSSON BRUNO DOS SANTOS,LÚNIA DA CONSOLAÇÃO 

VIEIRA,LUCAS ABRANTES LADEIRA ,CRISTINA CHAVES ALVES PEREIRA,LUIZ CARLOS 

COUTO 

 
E-mail: wendermarcos121@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade e a retratibilidade do bálsamo, 

cujo nome científico é Myroxylon balsamum, submetido a alterações no seu teor de umidade. 

Em relação à umidade da madeira, foi avaliado em diferentes teores de umidade: umidade 

inicial (%), densidade úmida (g/cm³) e densidade básica (g/cm³). Em relação à retratibilidade 

avaliou-se a retratibilidade volumétrica total (%) que foi determinada a partir de uma condição 

inicial em total saturação em água e outra em condição extremamente seca ou 0% de umidade. 

Por está intimamente associado a retratibilidade da madeira, o coeficiente de retratibilidade 

volumétrica(adimensional) também foi avaliado. A metodologia usada foi baseada na ABNT 

NBR 7190/97. Foram utilizados 40 corpos de prova com dimensões 3x2x2 (cm), os mesmos 

foram identificados numericamente e anatomicamente suas sessões: transversal, longitudinal 

radial e longitudinal tangencial. Em seguida, procedeu-se imediatamente a determinação de suas 

respectivas massas e volumes iniciais mediantes de um paquímetro digital e balança analítica. 

Ressalta-se que 20 corpos-de-prova adicionais foram utilizados para calcular os seus respectivos 

teores de umidade para que posteriormente determina-se a densidade úmida (Du). Em seguida, 

todos corpos-de-prova foram colocados no interior de uma bandeja de polipropileno contendo 

água durante um período de 90 dias para a saturação dos mesmos. No fim desse período, todos 

os corpos-de-prova foram colocados no interior de um dessecador com água acoplado em uma 

bomba de vácuo com ciclos alternados de vácuo de 15 minutos e em seguida, equalizando sua 

pressão para assegurar que cada corpo-de-prova atingisse a sua saturação. Ao término do 

processo de saturação, todos corpos-de-prova tiveram as suas características físicas de 

densidade, retratibilidade e os demais parâmetros avaliados. Em relação a umidade da madeira, 

obteve-se os valores médios de umidade inicial 12,6 (%), densidade úmida 0,88 (g/cm³) e 

densidade básica 073 (g/cm³), e em relação à retratibilidade, obteve-se os valores médios de 

retrabilidade volumétrica total 14,2 (%) e o coeficiente de retratibilidade volumétrica foi de 0,6. 

Conclui-se que os valores obtidos estão dentro dos limites aceitáveis e confiáveis e poderão 

servir como banco de dados e informações relevantes para estudos semelhantes. 

 
Apoio: LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA MADEIRA DEF/UFVJM 
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SINT0166 - RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE EUCALIPTO A 

Thaumastocoris peregrinus Carpintero&Dellapé (Hemiptera: 

Thaumastocoridae) 
 

ANDRÉ PEREIRA FERNANDES,MARCELINO ANTÔNIO DO AMARAL FILHO,DIULIA 

BRAGANÇA JONAS HONORATO,NATALIA SANTOS ALMEIDA,GILSON GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR,FERNANDA FREITAS SOUSA,NAYANE STÉFANY 

COSTA,SEBASTIÃO LOURENÇO DE ASSIS JÚNIOR 

 
E-mail: andre290397@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O presente trabalho objetivou estudar o padrão de resistência de diferentes materiais 

genéticos de eucalipto ao ataque de T. peregrinus, avaliando-se a variação do teor de clorofila 

total pré e pós ataque da praga. O experimento foi conduzido durante o mês de maio de 2017, no 

Laboratório de Entomologia Florestal da empresa Aperam BioEnergia, situado em 

Itamarandiba/MG. As mudas dos 11 materiais genéticos comerciais de Eucalyptus spp. e 

Corymbia spp. avaliadas e os insetos utilizados foram obtidos na própria empresa. O 

delineamento experimental utilizado foi o DBC, com 11 tratamentos e 5 repetições sendo cada 

bloco constituído por uma gaiola com estrutura de madeira e coberta com tecido voil 80 x 35 x 

35 cm de dimensão contendo uma muda de cada um dos clones. Foi realizada análise do teor 

foliar de clorofila total tomando-se a média de três amostras retiradas de uma folha do terço 

médio de cada muda, empregando-se um clorofilômetro. Setecentos indivíduos adultos de T. 

peregrinus foram então liberados simultaneamente no centro de cada gaiola e direcionaram-se às 

mudas, com livre escolha. Cinco dias após a soltura, realizou-se a avaliação do teor de clorofila 

total das mudas nas mesmas folhas avaliadas anteriormente. Os dados obtidos passaram por 

análise de variância pelo teste F e médias foram comparados utilizando teste de Tukey (p<0,05). 

Devido à ausência de homogeneidade das variâncias os dados foram transformados com √x.As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software R versão 3.3.0 com o auxílio do 

pacote ExpDes.pt. Comparando-se os o teor de clorofila total mensurados anteriormente e 

posteriormente à submissão das mudas ao ataque de adultos do inseto, detectou-se o decréscimo 

deste teor após os cinco dias de experimento para todos os materiais genéticos desafiados, 

havendo diferença significativa entre os tratamentos. O clone padrão susceptível C12 apresentou 

maior decréscimo, no entanto este se igualou estatisticamente aos índices obtidos para C2, C3, 

C, C7, C4 e C10. Os danos causados por insetos sugadores, tal qual T. peregrinus, ao eucalipto, 

são caracterizados tanto pelo decréscimo da área fotossinteticamente ativa, quanto pela 

descoloração das folhas, que pode se relacionar ao decréscimo dos teores de clorofila. Os clones 

C8, C9, C6 e C11, apresentaram menor variação do teor foliar de clorofila total, após 120h de 

ataque de adultos do inseto, indicando uma maior tolerância ao ataque de T. peregrinus. 

 
Apoio: NÚCLEO DE ESTUDOS EM ENTOMOLOGIA FLORESTAL E A EMPRESA 

APERAM BIOENERGIA 
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SINT0167 - RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE EUCALIPTO A 

Thyrinteina arnobia Stoll (Lepidoptera: Geometridae) 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O trabalho teve como objetivo estudar a resistência de 11 genótipos de eucalipto (C1 a 

C11) ao ataque de lagartas de Thyrinteina arnobia, quanto aos mecanismos de antixenose e 

tolerância. O experimento foi conduzido durante o mês de fevereiro de 2017, no Laboratório de 

Entomologia Florestal e no Viveiro de Produção de Mudas da empresa Aperam BioEnergia, 

situado em Itamarandiba/MG. Os 11 materiais genéticos de Eucalyptus spp. e Corymbia spp. 

foram selecionados em decorrência de sua importância quanto à área plantada comercialmente e 

foram obtidos por propagação via miniestaquia na própria empresa. As lagartas foram coletadas 

em surto espontâneo em Itamarandiba-MG. Para o teste de não preferência para a alimentação 

com livre chance de escolha, foram utilizadas mudas sadias e com no mínimo quatro pares de 

folhas totalmente expandidas, de todos os genótipos. O delineamento experimental utilizado foi 

o DBC, com 11 tratamentos e 5 repetições sendo cada uma constituída por uma gaiola com 

estrutura de madeira e coberta com tecido voil com 80 x 35 x 35 cm de dimensão contendo uma 

muda de cada um dos clones. As lagartas foram liberadas no centro da gaiola, de forma que se 

movimentassem por instinto em direção às mudas. O ensaio foi conduzido por 05 dias e após 

este período avaliou-se o número de mudas atacadas e a área foliar consumida de cada clone. 

Para avaliar o grau de tolerância aos danos, as mudas utilizadas no teste de não preferência 

foram armazenadas em plataforma de rustificação do viveiro de mudas a pleno sol, sob 

irrigações regulares por quarenta e cinco dias. Realizou-se então a análise visual das plantas de 

maneira a contabilizar o número de mudas por genótipo que emitiram novas folhas, brotações 

apicais ou laterais. As análises de não preferência foram realizadas utilizando-se o software R 

versão 3.3.0, com o auxílio dos pacotes Agricolae e Vegan. Os valores do grau de tolerância não 

foram submetidos a análise estatística pois foram idênticos. Todos os genótipos testados 

apresentam deterrência à alimentação de T. arnobia, quando comparados ao genótipo controle 

suscetível. No entanto, as mudas de todos os genótipos testados, incluindo o controle 

apresentam característica de tolerância quando submetidas a condições de rustificação. 

Considera-se mudas do genótipo C3 moderadamente tolerante, dos genótipos C8, C2, C10, C9, 

C7, C4, C1 e C6 tolerantes e do genótipo C5 altamente tolerante ao ataque de T. arnobia em 

condições de laboratório. 

 
Apoio:  
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SINT0168 - SENSIBILIDADE DE ESPÉCIES FLORESTAIS AO 

HERBICIDA 2,4-D 
 

JÚLIA FELIPE CORDEIRO,CÁSSIA MICHELLE CABRAL,BRENDA THAÍS BARBALHO 

ALENCAR ,EVANDER ALVES FERREIRA,JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: julia.felipe@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A preocupação com a contaminação de ambientes por acúmulo de herbicidas no solo, 

tais como o 2,4-D, é crescente. Assim, é necessário o conhecimento a cerca da 

sensibilidade/tolerância de plantas que possam ser inseridas nestas áreas a fim de recuperação. 

Objetivou-se com este trabalho selecionar espécies florestais com potencial para 

fitorremediação do 2,4-D, por meio da avaliação de parâmetros de crescimento e intoxicação de 

mudas cultivadas em solo contaminado. Foram utilizadas 5 espécies florestais (ingá, guanandi, 

pau-pombo, fedegoso e ipê), o experimento foi montado no campo, em DBC, com quatro 

repetições. Realizou-se 3 aplicações do herbicida, sendo cada uma referente a meia dose 

comercial do 2,4-D (1,5L p.c/ha), totalizando uma dose e meia do produto. Tais aplicações 

foram realizadas com intervalos de 7 dias. Aos 45 DAA, avaliou-se a altura, o diâmetro do 

caule, e ainda a intoxicação provocada pelo herbicida às mudas, atribuindo-se notas de acordo 

com os sintomas visíveis na parte aérea, utilizando escala variando de 0 a 100%, onde 0 era a 

ausência de quaisquer sintomas e 100 caracterizava a morte da planta. Procedeu se a análise de 

variância e as médias, quando significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. As plantas cultivadas em solo contaminado com herbicida 2,4-D foram afetadas 

em maior ou menor grau conforme a espécie submetida ao tratamento. Em relação a variável 

altura da planta, o guanandi sofreu decréscimo de 32% na taxa de crescimento, enquanto o 

fedegoso teve o maior incremento, de 48%, seguida do ipê, ingá e pau-pombo. Variações de 

crescimento também ocorreram quando considerada a variável diâmetro do caule. O guanandi 

sofreu decréscimo de 13%, no entanto o ingá, o pau-pombo e o ipê apresentaram incremento no 

diâmetro do caule sendo fedegoso o de maior valor verificado, 118%. As avaliações de 

intoxicação visual variaram entre 0-50%. As plantas afetadas apresentaram encarquilhamento de 

folhas e, em seguida, necrose. Não houve morte de plantas provocada pela ação do herbicida, e 

constatou- se a recuperação daquelas lesionadas após observação da ocorrência de novas 

brotações. Dessa forma, o crescimento observado foi atribuído às características da molécula 

utilizada, uma vez que trata-se de herbicida hormonal, que em subdoses pode promover o 

crescimento da planta. Verificou-se que fedegoso apresentou tolerância ao herbicida nas 

condições do experimento, sendo uma espécie com potencial para a fitorremediação. 

 
Apoio: FAPEMIG/CNPQ 
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SINT0169 - Simulação de amostragem casual simples com diferentes 

intensidades amostrais 
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Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: As informações sobre as florestas da Amazônia são adquiridas por meio de 

inventários florestais baseados em delineamentos amostrais ou em censo. Sempre que possível, 

os métodos de amostragem são utilizados por possuírem eficiência, reduzirem o custo e 

reduzirem o esforço logístico. O objetivo do trabalho foi determinar a intensidade amostral 

ótima para determinar o número de árvores por hectare de espécies comerciais. A intensidade 

amostral considerou amostragem casual simples (ACS), parcela 50 x 50 metros e um erro 

amostral desejável de 10%. O estudo foi realizado na área de manejo florestal da Cooperativa 

Mista Flona do Tapajós (COOMFLONA), localizada nos domínios da Floresta Nacional do 

Tapajós (FNT), município de Belterra, estado do Pará. Numa área de 6,25 hectares, um censo 

florestal foi realizado. Todos os indivíduos das espécies comercializadas pela COOMFLONA 

com diâmetro a 1,30 m do solo (DAP) igual ou maior a 35 cm foram medidos e mapeados por 

coordenadas relativas. Para determinar a intensidade amostral ideal, realizou-se 100 simulações 

que consistiram no lançamento de parcelas, sem reposição de unidades amostrais, para cada 

intensidade amostral testada. O censo florestal foi usado na simulação para representar a 

população de árvores das espécies comerciais. As unidades amostrais tinham dimensão de 50 x 

50 m (2.500 m²). Testou-se  uma intensidade amostral inicial de 10% da área total de estudo, 

aumentando a intensidade em 10% até atingir, ou o erro desejável para a variável de número de 

indivíduos por hectare, ou a intensidade amostral de 80%. Os resultados das simulações foram 

comparados aos parâmetros populacionais. O processamento e análise dos dados foram 

realizados no software R Core Team (2017) 3.4.3 e plataforma RStudio. Não foi possível obter 

erro igual ou inferior a 10%, para intensidades amostrais igual ou inferior a 80%. O erro 

amostral médio variou de 111,52% a 10,97%. Uma alternativa para reduzir o erro e evitar 

estimativas incorretas, seria testar outro delineamento amostral como a amostragem sistemática 

ou a estratificada, ou ainda alterar o tamanho amostral, que captasse a heterogeneidade da área e 

distribuição dos indivíduos. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG E UFVJM. 
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SINT0170 - Simulação do custo de produção nas atividades de corte e 

extração em povoamentos de eucalipto 
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PINTO LEITE 

 
E-mail: luizamcarvalho@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: No Brasil, o setor florestal e, particularmente a colheita florestal vem passando por 

mudanças significativas em virtude das crises econômicas com consequente redução 

dademanda, maior competitividade entre as empresas, restrições impostas pela legislação 

ambiental, entre outros aspectos. A produtividade e eficiência operacional (EO) das máquinas 

constituem variáveis de suma importância na viabilidade da colheita florestal, sendo 

normalmente, inversamente proporcional ao custo por volume produzido. O conhecimento do 

comportamento da produtividade e da EO das máquinas para diferentes condições de operação 

constitui uma importante ferramenta na determinação do volume de produção e dos custos, bem 

como de possíveis ganhos ou perdas econômicas, devido a uma variação desses fatores. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da variação da EO e da produtividade do 

harvester e do forwarder no volume anual produzido (m3) e no custo de produção da madeira na 

margem da estrada (R$/ano), considerando uma meta anual de produção estabelecida. Para 

avaliar a influência da produtividade e da EO das máquinas de colheita no volume anual de 

madeira produzida e no custo de produção das atividades de corte e extração foram utilizados os 

dados médios de18 harvesters e 12 forwarders. De posse desses dados foram realizadas 

simulações de cenários variando a EO de 61% a 79% para o harvestere, de 74% a 86% para o 

forwarder, obtendo-se a produção e o custo anual para uma meta estabelecida de 165.000 m³ de 

madeira. Para a produtividade considerou-se um cenário variando de 19 a 31 m³/h para o 

harvester e, de 26 a 38 m³/h para o forwarder. Verifica-se que, para ambas as máquinas, quanto 

maior a EO destas, maior foi a produção e menor o custo anual da madeira processada e 

extraída, fixando a produtividade média real do harvester em 25 m³/h do forwarder em 32 m³/h. 

Com base nos resultados pôde-se constatar que o aumento da EO e da produtividade, 

comparando os valores máximos e mínimos simulados, são variáveis de suma importância no 

desempenho das atividades de colheita florestal, gerando redução de R$ 3.179.480,21/ano no 

custo de produção para ambas as máquinas, sendo R$ 2.289.284,60 para o harvester e R$ 

890.195,61 para o forwarder. A produtividade aumentou em 189.217m³/ano. Assim, buscar 

mecanismos para melhorias contínuas desses indicadores visando alcançar a máxima EO e 

produtividade tende a propiciar às empresas florestais considerável redução nos custos de 

produção. 

 
Apoio:  
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SINT0171 - Tamanho ótimo de parcelas de inventário florestal em 

sistema silvipastoril 
 

KARLA PEREIRA FLÁVIO,GABRIELA PARANHOS BARBOSA,GILCIANO SARAIVA 

NOGUEIRA,PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS,EDUARDA GABRIELA 

SANTOS CUNHA,POLYANA MARIA FERREIRA BARBOSA 

 
E-mail: karlaflapereira@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A avaliação das estimativas de crescimento e produção florestal é realizada por meio 

de inventários florestais, na maioria por amostragem. A obtenção de estimativas precisas por 

meio da amostragem pode ser influenciada pelos procedimentos empregados como o tamanho 

das parcelas. O tamanho das parcelas é em geral definido mais em função da praticidade e 

operacionalidade de sua demarcação em campo, do que qualquer outra argumentação. Desta 

forma, o objetivo do trabalho foi determinar o tamanho ótimo de parcelas de inventário florestal 

em um sistema silvipastoril, por meio do método da curva do coeficiente de variação-amostra. 

Foram utilizados dados provenientes de um projeto silvipastoril pertencente à Fazenda das 

Pedras em Curvelo MG. O projeto consiste de uma área de 115 ha, divido em subprojetos 

denominados Lagoão (27,3 ha), Cemig 1 (35,5 ha) e Cemig 2 (45,8 ha), implantados em 

espaçamento 8,5 m x 3,5 m. Foram distribuídas 30 parcelas permanentes de 25,5 m x 42 m 

(1071 m2), de maneira sistemática, contendo 3 fileiras de 12 árvores, sendo 10 parcelas em cada 

subprojeto. As circunferências a 1,30 m de altura (cap) dos indivíduos foram mensuradas com 

fita métrica e estimadas as altura por meio de um hipsômetro. Com os dados das parcelas 

originalmente instaladas foram realizadas simulações, considerando parcelas com diferentes 

números de indivíduos. Para definição do tamanho ótimo de parcela utilizou-se o método pela 

curva coeficiente de variação-amostra. Este método consiste no cálculo dos coeficientes de 

variação (CV) da característica de interesse, no caso o volume, para cada tamanho de parcela 

estabelecido. Os valores de CV foram representados graficamente. Com base no gráfico, fez-se 

a análise visual e no ponto onde houve estabilização do coeficiente de variação em relação ao 

número de indivíduos na parcela, definiu-se o tamanho ótimo. Por meio da análise visual 

observa-se que o ponto de estabilização da curva do coeficiente de variação-amostra para o 

subprojeto Lagoão ocorre entre 9 e 12 indivíduos por parcela. Já no subprojeto Cemig 1 o CV 

parece estabilizar-se a partir de 11 indivíduos por parcela. O ponto de estabilização da curva 

para o subprojeto Cemig 2 ocorre entre 11 e 13 indivíduos por parcela. Considerando os 3 

subprojetos, o ponto de estabilização da curva do coeficiente de variação-amostra ocorreu a 

partir de 11 indivíduos na parcela, sendo este número o considerado como o tamanho ótimo de 

parcela para o estudo. 

 
Apoio: FAZENDA DAS PEDRAS, CNPQ, CAPES, FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0172 - TEMPO DE PASSAGEM ENTRE CLASSES 

DIAMETRICA PARA A ESPÉCIE Eremanthus incanus (Less.) Less 

NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA-MG 
 

ANA JANAINA ALVES PAZ,LIDIA GABRIELLA SANTOS,MARCIO LELES ROMARCO DE 

OLIVEIRA,BRENDA LETÍCIA RODRIGUES,MARIA SUELIANE SANTOS DE 

ANDRADE,ELOIZIO DE SOUZA BRITO FILHO,LAURA SANTOS SANTANA 

 
E-mail: anajanainapaz@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: A espécie Eremanthus incanus, também conhecida como candeia tem sido utilizada 

para a produção de moirões e uso farmacológico. Dentre as espécies florestais brasileiras de 

múltiplo uso, os indivíduos dessa tem se destacado pela sua rusticidade, tornando 

imprescindível a realização do manejo florestal. A possibilidade de estimar a idade das árvores 

pode ser importante para o manejo florestal sustentável, pois através dela é possível determinar 

o ciclo de corte, o volume, intervenções silviculturais, entre outros. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi determinar a idade relativa e o tempo de passagem dos indivíduos de E. incanus 

presente em uma área em recuperação em de Diamantina - MG. A área de estudo localizada no 

antigo depósito de lixo, situada no campus JK da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri tem aproximadamente 2,15 ha. Por meio da realização do censo dos 

indivíduos de E. incanus presentes nessa região, foram realizados 9 inventários florestais 

durante um período de medição de quatro anos. Todos os indivíduos vivos com diâmetro a 0,3 

m do solo (DAS) ≥ a 5,0 cm tiveram sua variável dendrométrica, circunferência a 0,3 m de 

altura do solo (CAS), mensurada, sendo que estes foram agrupados em classes de diâmetro de 3 

cm. Dessa forma, foi ajustado o modelo linear simples para estimar o incremento periódico 

médio mensal (IPM) em diâmetro por centro de classe diamétrica. Com base na equação, foi 

calculado a idade relativa e o tempo de passagem. A primeira idade relativa foi determinada por 

meio da divisão do menor DAS pelo primeiro IPM diamétrico estimado pela equação. Para o 

cálculo das idades relativas seguintes, realizou-se a soma de 1 ano para cada IPM estimado, 

tendo a primeira idade relativa como base. O tempo de passagem entre as classes diamétricas foi 

encontrado por meio da diferença de idades do DAS correspondente aos limites inferiores de 

duas classes diamétricas sucessivas. O modelo linear simples estimado apresentou resultados 

coerentes para o período de intervalo de medição de oito meses, conforme o coeficiente de 

determinação ajustado e o erro-padrão médio encontrado.  A menor idade relativa inicial 

estimada foi de 4 anos com tempo de passagem de 2 anos para os indivíduos de E. incanus e 

essa idade relativa representa o tempo para que a espécie em regeneração ingresse no inventário. 

Em relação ao tempo de passagem, observou-se que os indivíduos nas menores classes de 

diâmetro precisam de mais tempo para mudarem de classe. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, UFVJM, LABORATÓRIO DE MANEJO E MENSURAÇÃO 

FLORESTAL. 
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SINT0173 - Toptree: mapeamento de árvores dominantes na 

Amazônia Brasileira 
 

ALLINE ZAGNOLI VILLELA MOTTA,DELEON RODRIGUES DA SILVA SOUSA,ERIC 

BASTOS GORGENS 

 
E-mail: allinezvm@gmail.com 

 
Área: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi localizar e mapear a árvore mais alta em 640 transectos 

lançados aleatoriamente sobre a Amazônia Brasileira. Os transectos foram imageados entre 

2015 e 2016, utilizando um sensor laser aerotransportado com densidade de 4 retornos por m² e 

footprint de aproximadamente 30 centímetros. Cada transecto cobre 375 hectares (300 m x 12,5 

km) e coincide com a máscara de vegetação secundária do projeto TerraClass. Cada nuvem teve 

os outliers filtrados considerando 3 desvios padrões e janela de 50 metros. Em seguida, o 

modelo digital de terreno, com 1 metro de resolução, foi criado, a partir dos retornos 

classificados como solo pelo algoritmo de Kraus e Pfeifer aplicado à uma janela de 8m. A partir 

da nuvem normalizada, o modelo digital de altura de dossel, com resolução de 1 metro, foi 

gerado associando a cada pixel o valor do retorno mais alto. Para cada transecto, uma lista de 

árvores emergentes foi obtida com base nos máximos locais para uma janela de 10000 metros. 

Em seguida, os máximos locais foram analisados e apenas o valor mais alto foi escolhido para 

representar o transecto. O valor mais alto foi avaliado por inspeção visual do modelo digital de 

altura de dossel, buscando verificar se de fato, o valor mais alto era proveniente da copa de uma 

árvore. O processamento foi feito no software FUSION 3.5. A análise visual e a criação dos 

mapas foram feitas no software QGIS 2.18.14. Os comandos de cada uma das etapas de 

processamento foram reunidos num script em linguagem DOS. A vantagem de uso de scripts, é 

a facilidade em reproduzir o processamento para um novo conjunto de dados. Os comandos 

FUSION utilizados foram: FilterData, GroundFilter, GridSurfaceCreate, CanopyModel e 

CanopyMaxima. O script foi eficiente e conseguiu encontrar árvores emergentes em todos os 

transectos processados. A maior parte das alturas máximas, dentre as árvores emergentes, 

coincidiu com copas. Nos poucos casos não coincidentes, analisar a segunda altura máxima, foi 

suficiente para corretamente associar-se à uma copa. Os casos de falsa associação estavam 

relacionados a outliers não removidos. Das 640 árvores emergentes, 215 ficaram na classe de 

60-70 metros de altura, 277 (o maior grupo) ficaram na classe de 50-60 metros. As classes de 

40-50 metros, 30-40, 20-30 e 10-20 ficaram, respectivamente, com 112, 34, 1 e 1 árvores. As 

maiores árvores emergentes estavam localizadas nos estados do Amapá, Roraima, nordeste do 

Pará e nordeste do Amazonas 

 
Apoio: PIBIC/FAPEMIG. CNPQ. CAPES. UFVJM. FUNDO AMAZÔNIA E BNDES. INPE. 

FUNCATE. 
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SINT0174 - : PROJETO DE UMA CASA NA ÁRVORE: Escape da 

vida urbana. 
 

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS,AMANDA SOUZA FÉLIX,SARA CRISTINA 

COELHOS SOARES,FERNANDA ALVES ARAÚJO,LUANA OLIVEIRA NEVES,IGOR 

BRUMANO COELHO AMARAL 

 
E-mail: carlosoliveira301098@hotmail.com 

 
Área: ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Resumo: De acordo com BOAS et al. (2010), as casas nas árvores estão relacionadas com a 

sustentabilidade, sendo uma forma de representação e adequação entre a busca por uma melhor 

qualidade de vida e responsabilidade do cuidado com a natureza. Entretanto, o contato com a 

natureza em meio a uma vida urbana caótica e corrida é um desafio. A casa na árvore tem como 

principal característica proporcionar uma forma rápida e fácil de seus usuários obterem contato 

com o meio ambiente. O projeto consiste na criação de uma casa na árvore que suporte uma 

família composta por adultos e crianças, diferentemente da ideia de uma casa na árvore como 

brincadeira de criança, fazendo seu desenho técnico e projetos no software AutoCAD. Para a 

criação da mesma, foi necessário atentar-se para as normas ambientais e estimar a capacidade de 

carga suportada pelas árvores escolhidas. Além disso, realizou-se um estudo dos materiais de 

construção a fim de se obter a durabilidade, segurança, comodidade, design moderno e que 

favoreça o contato do usuário com a natureza. Portanto, todos os materiais utilizados foram 

estudados e justificados em relação às características requeridas pelo projeto. Foi realizado o 

projeto da planta baixa, planta de cobertura, dois cortes perpendiculares entre si e as vistas 

frontal e lateral. Assim, o projeto da casa na árvore é uma proposta onde pode se obter uma 

melhor qualidade de vida, dentro de uma área urbana, que proporciona um contato do usuário 

com a natureza. 

 
Apoio:  
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SINT0175 - Construção de um Gerador de Energia Elétrica de Baixo 

Custo com o Aproveitamento da Energia Heliotérmica 
 

DANIEL FONSECA SOUZA,THIAGO MANOEL SILVA DE SOUZA,ERICA ALVES 

PEREIRA,JORDÊNIO DE PAULA ALVES GOMES ,UEUDES ADÃO MATOS FERREIRA 

,THIAGO FRANCHI PEREIRA DA SILVA 

 
E-mail: fonsecadanielsouza@outlook.com 

 
Área: ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Resumo: Em todo o mundo, a utilização de energia heliotérmica vem crescendo 

consideravelmente, devido à preocupação global em reduzir os impactos ambientais causados 

pelas fontes energéticas que hoje são utilizadas. Muitas destas fontes, por não serem renováveis, 

são responsáveis por uma aceleração das mudanças climáticas e ambientais, pela grande 

demanda de consumo de energia que hoje existe, gerado pelo aumento populacional e pelo 

avanço tecnológico. A crescente preocupação com a preservação do meio ambiente vem 

gerando pesquisas e desenvolvimento de fontes de energias limpas e renováveis que causem 

menos impactos ambientais. A energia heliotérmica ou energia solar térmica concentrada, 

internacionalmente conhecida como CSP(Concentrating Solar Power) está entre as principais 

energias em desenvolvimento e pesquisa, por ser uma tecnologia de geração elétrica renovável, 

onde a irradiação solar é transformada em energia térmica e logo após em energia elétrica. A 

irradiação solar ao ser refletida pelos espelhos inclinados em formato retangular, são 

direcionados a uma espécie de caldeira localizada ao centro dos espelhos. A caldeira tem como 

objetivo ferver a água; dentro da caldeira o que era água vira vapor, este viaja por um tubo até 

chegar a uma turbina. Por fim os feixes de luz emitidos em forma de calor se transformam em 

energia elétrica. O trabalho tem como finalidade buscar meios viáveis e alternativos para o uso 

da energia termo solar, já que o sol é uma fonte inesgotável de calor. Através de um pequeno 

projeto montado de uma mini caldeira e turbina, obteve-se um material pra servir como base de 

estudo. No experimento colocou-se aproximadamente 170 ml de água em uma lata de alumínio 

(350ml). Logo em seguida fixou-se a lata em um aquecedor usado em laboratório (fonte de 

calor). Com a ajuda de um termômetro a laser, observou-se que a temperatura aumentava 

gradativamente, variando de 200 a 300ºC. Após alguns minutos a água começou a evaporar 

passando por um pequeno tubo também de alumínio que liga a lata até a turbina, devido a 

pressão do vapor que sai do tubo a mini turbina é colocada em movimento. Posteriormente o 

aquecedor será substituído por um concentrador solar com área de aproximadamente 1 m². É de 

fundamental importância a busca por fontes alternativas de energia renovável, visando o 

desenvolvimento de novos recursos com baixo custo de investimento, garantindo a produção de 

energia elétrica abundante e ao mesmo tempo sustentável. 

 
Apoio: AGRADEÇO AO PROFESSOR THIAGO FRANCHI E A UFVJM POR ESTAR NOS 

APOIANDO E INCENTIVANDO NO PROJETO. 
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SINT0176 - DESENHOS DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁBULO DE 

ORDENHA DE UM CURRAL LEITEIRO 
 
RAYANNA MARIA ROCHA TOLENTINO,MARIANA MARQUES DA SILVA,DANIELA ALVES 

CORDEIRO,IANCA THAÍS MEDEIROS PEIXE,BRUNO KLIER SILVA,IGOR BRUMANO 

COELHO AMARAL 

 
E-mail: rayannatolentino@hotmail.com 

 
Área: ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Resumo: A bovinocultura é um dos meios que visa aumentar a produção de leite, contudo, isso 

não pode ser obtido investindo apenas na alimentação do gado, devendo ter um tratamento mais 

específico e cauteloso. Faz-se necessário uma instalação adequada de fácil manutenção e 

limpeza. 

O estábulo de ordenha é o local onde as vacas são ordenhadas, sendo composto basicamente por 

curral de espera, sala de ordenha, sala de leite, banheiro e sala de máquinas. No curral de espera, 

as vacas são reunidas para se realizar a ordenha. A sala de ordenha é o local onde as vacas são 

ordenhadas, podendo ser sem fosso ou com fosso. Retrataremos neste trabalho a sala de ordenha 

com fosso, indicada para somente ordenha mecânica e por isso é mais moderna, proporcionando 

conforto e eficiência do ordenhador. O modelo mais utilizado é o espinha de peixe, por permitir 

que um grupo de animais seja ordenhado simultaneamente, sendo apropriado para rebanhos com 

mais de 30 vacas, tendo-se um menor tempo gasto na ordenha. 

O galpão tem largura de 6,9 m e comprimento de 25,6 m. 

A sala de ordenha tem pé direito de 3,0 m e fosso de 2,0 m de largura, com 0,9 m de 

profundidade. O pedilúvio é coberto para utilização de solução bactericida, visando prevenir 

lesões nos cascos dos animais causadas por microorganismos. 

A sala de leite é o local onde o leite da ordenha é filtrado, resfriado e armazenado, e está 

equipada com pia, possuindo espaço para os equipamentos de processamento do leite e para 

circulação. Foi escolhido um pé-direito de 3,0 m, laje ou forro e janela para ventilação, com tela 

fina. 

O banheiro é fundamental para a higiene pessoal do funcionário, garantindo-se uma produção de 

boa qualidade. Como foi construído no estábulo, terá acesso para fora das dependências 

internas. 

Na sala de máquinas são abrigados compressores, bombas e motores, sendo bem ventilada para 

dissipar o calor gerado pelas máquinas. 

Os materiais utilizados para a construção das paredes e do piso da sala de leite, sala de 

máquinas, banheiro e paredes externas são tijolos e concreto, sendo as paredes da sala de leite e 

de máquinas revestidas de tinta acrílica para facilitar a limpeza e do banheiro revestidas de 

azulejo. 

As cercas são de estacas de madeira, que devem possuir ranhuras para amarração de arame liso. 

 
Apoio:  
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SINT0177 - Elaboração de projeto arquitetônico de restaurante 

universitário para o Campus JK da UFVJM 
 

FRANCISCO LUIZ ALVES PEIXOTO,MAX PINHEIRO NEVES,THIAGO PALHARES 

SILVA,ANA CAROLINA BORONI PEREIRA,ÍTALO MACEDO BRANDÃO,IGOR BRUMANO 

COELHO AMARAL 

 
E-mail: peixoto-francisco@outlook.com 

 
Área: ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Resumo: Os restaurantes universitários (RU) são restaurantes das universidades que funcionam 

com subsídios, oferecendo refeições por preços consideravelmente baixos, melhorando as 

condições da comunidade acadêmica que frequenta o campus. Através do software AutoCAD 

criou-se um projeto de RU para atender a Universidade Federal dos Vales e Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), campus JK, que hoje conta com população de cerca de 8000 pessoas entre 

colaboradores e discentes, fornecendo refeições balanceadas e de baixo custo à comunidade 

universitária. Através do Software, criou-se o RU seguindo as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), resultando em um prédio com uma área total de 1150m², 

contendo uma cozinha com 207 m², 3 banheiros (sendo dois para o público com 41m² cada e um 

para os funcionários com 30m²)  um almoxarifado, um depósito de materiais de limpeza e uma 

câmera fria, ambos com 11 m², uma central de gás (GLP) e um local de armazenamento de lixo 

com 9,50 m², um refeitório de 796 m² com uma capacidade de 312 pessoas sentadas. Em 

conclusão, o dimensionamento do RU apresentaria uma grande melhoria para a UFVJM, pois 

tem capacidade de fornecer em média 3.500 refeições (almoço e jantar) por turno. 

 
Apoio:  
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SINT0178 - Estudos preliminares para criação de um Centro de 

Convívio e Lazer no Campus JK 
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Área: ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Resumo: O projeto faz parte do Edital Nº 01/2017 - PROGRAD/UFVJM e neste trabalho serão 

apresentados resultados preliminares da proposta inicial do projeto. O Campus Juscelino 

Kubitschek (JK) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) não 

possui um espaço destinado ao lazer das pessoas que o frequentam, o que faz dele um ambiente 

pouco convidativo. A fim de tornar o Campus mais agradável à comunidade acadêmica, 

realizou-se uma série de estudos preliminares direcionados à possível elaboração de uma 

proposta de projeto de um Centro de Convívio e Lazer no Campus. Foi realizada uma revisão de 

literatura sobre temas relevantes abordados no desenvolvimento do trabalho. Para que uma 

possível proposta de uma edificação destinada ao Centro de Convívio e Lazer seja elaborada de 

acordo com os critérios arquitetônicos e construtivos predeterminados para o Campus, foi 

realizada uma análise do Plano Diretor Físico do Campus JK, documento este aprovado em 

2009 pela Resolução Nº 20 do CONSU. Comparou-se a situação atual do Campus JK com o 

Plano Diretor e constatou-se incoerências de execução nas obras existentes de acordo com os 

critérios que foram predeterminados para as edificações. Analisou-se também o Projeto 

Paisagístico criado pela Comissão de Humanização de Ambientes e Paisagismo da UFVJM para 

que fosse elaborado um possível projeto paisagístico da área destinada à edificação, no qual 

foram identificadas espécies vegetais não adaptadas ao clima, vegetação e relevo local. 

Aplicaram-se questionários a uma amostra de 260 integrantes da comunidade acadêmica, 

incluindo discentes, servidores docentes e técnico-administrativos e a um representante do 

Diretório Central dos Estudantes baseados em suas realidades de permanência no Campus e em 

suas opiniões a respeito de um local ideal para passar o tempo livre entre aulas e/ou atividades 

administrativas e constatou-se que 96% dos entrevistados concordam que há a carência de um 

espaço destinado ao convívio e lazer no Campus JK. Após todas as análises e estudos 

supracitados, concluiu-se que é relevante a criação de uma edificação destinada a um Centro de 

Convívio e Lazer no Campus JK que seja coerente com o Plano Diretor Físico, a fim de fazer o 

ambiente estudantil mais convidativo e agradável à comunidade acadêmica. 

 
Apoio: AMBIAGRO/UFVJM 
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SINT0179 - Modelagem computacional do gradientes químicos em um 

dispositivo de microfluídica com meio poroso. 
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Área: ENGENHARIA BIOMÉDICA 

 

Resumo: O corpo humano é uma rede complexa de incontáveis moléculas, organelas, células e 

órgãos bem como suas interações. As abordagens convencionais in vitro são muito simples para 

proporcionar dados realísticos, e estudos in vivo em animais fornecem dados muito complexos 

que podem ser ou não relevantes para humanos. Recentemente, modelos in vitro de 

microfluídica vêm sendo usado para estudar vários fenômenos biológicos, em particular aqueles 

que promovem o gradiente químico. Isso se dá, pois os gradientes químicos dentro do corpo 

humano regulam vários processos biológicos como: proliferação e diferenciação celular; 

cicatrização de feridas; inflamação; metástase e etc. Além disso, os microchips permitem que 

sejam estudados com baixo custo, confiabilidade e reprodutibilidade pequenas quantidades de 

células, fornecendo dados relevantes para humanos e, assim, limitando o uso de animais na 

pesquisa. Neste contexto, é proposto um estudo, por meio de uma abordagem computacional, do 

gradiente de concentração de glicose em um microchip, destinado à analises biológicas, com 

meio poroso. Para isso, foi desenvolvido um modelo computacional utilizando um software de 

elementos finitos. A geometria do modelo foi baseada em um microchip utilizado na literatura 

na qual os autores estudaram a influência, dentre outros, da concentração de glicose e O2 em 

células do câncer.  Esse dispositivo possui dois canais laterais e uma câmara central com 

dimensões cerca de 5500x800 µm e 5500x2000 µm respectivamente. Um dos canais laterais foi 

utilizado como meio de entrada da glicose diluída em água com concentração de 1 mol/m3 com 

difusividade D igual a 0,7x10-9 m2/s e o outro canal lateral preenchido apenas com água. A 

câmara central, comumente utilizada como meio para cultura de células imersa em hidrogel, foi 

modelada como um meio poroso sendo a porosidade ε igual a 0,001. O estudo foi conduzido 

considerando-se um estado transiente, isto é, os parâmetros estão variando no decurso do tempo 

e, neste caso, considerou-se 6000 s para análise. Com este modelo é possível prever como se dá 

a distribuição de nutrientes no microchip. Modelos futuros deverão contemplar diferentes 

combinações das propriedades físicas do substrato, variações nos parâmetros físicos e químicos 

como pressão, fluxo, transporte de espécie e aplicação de estímulos mecânicos. Esses modelos 

permitirão entender os mecanismos biológicos e prever os fatores importantes, visando a 

otimização durante a implementação experimental. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0180 - Análise do conforto térmico oferecido por blocos de 

construção civil. 
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Resumo: O conforto térmico que é definido como a condição em que uma pessoa se sente 

confortável na temperatura ambiente, é um parâmetro muito importante no planejamento de 

uma casa ou de um ambiente. Ele depende de vários fatores, como por exemplo a transferência 

de calor entre o ambiente interno e externo. Uma aplicação da sua grande importância é 

exemplificada no planejamento de abrigos para animais, como em granjas, onde é necessário 

um bom nível de conforto térmico para que haja uma maior produção por parte dos animais. O 

solo – cimento, um tipo de bloco baseado na mistura compactada de solo, cimento e água em 

proporções adequadas é um tipo de bloco que vem sendo cada vez mais utilizado em diversas 

construções hoje em dia, por ser considerado de fácil fabricação, já que um dos seus 

componentes, o solo, é amplamente abundante e também por oferecer boas características como 

boa resistência e impermeabilidade quando comparado com blocos usados usualmente, como os 

cerâmicos e de concreto.  

Observando estes fatos, o presente trabalho composto pelos Professores Doutores Bernat 

Vinolas Prat, Flaviana Vieira Tavares e pelo graduando em Ciência e Tecnologia Daniel 

Machado Alves Pereira visa estudar as melhores características de um bloco solo cimento que 

traria um bom conforto térmico. 

Para isto foi feito pelo Professor Bernat Vinolas Prat um programa no software Excel que gera 

gráficos mostrando como varia a temperatura interna e externa de um cômodo ao longo de um 

dia. Para a plotagem destes gráficos é necessário a entrada de dados como o volume do cômodo, 

o tipo de bloco utilizado, juntamente com a sua espessura, comprimento, altura, condutibilidade 

térmica, densidade e calor específico. Com a plotagem dos gráficos é possível observar como se 

comporta a temperatura interna em função da temperatura externa dentro do cômodo. Fazendo 

este experimento para vários tipos de bloco é possível determinar qual deles fornece uma 

melhor relação e quais as suas características específicas. 

Através de dados conhecidos de outros tipos de bloco é possível fazer uma comparação entre o 

comportamento de blocos usualmente utilizados como cerâmicos e de concreto para se fazer 

uma comparação com o comportamento do bloco solo – cimento. Com isto é possível tirar 

conclusões sobre custo benefício e sobre vantagens e desvantagens da utilização de 

determinados tipos de bloco em construções. 

 

 
Apoio: UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
8
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT0181 - Análise e divulgação das manifestações patológicas mais 

comuns 
 

LUIZ HENRIQUE LOPES VIEIRA,IGOR DE CASTRO MARTINS,FELIPE COELHO 

DONATO,IGOR BRUMANO COELHO AMARAL,ARLETE BARBOSA DOS REIS 
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Área: ENGENHARIA CIVIL 

 

Resumo: Todas as edificações estão sujeitas ao aparecimento de manifestações patológicas. 

Porém, fatores como técnicas ineficientes, falta de mão de obra qualificada e materiais de baixa 

qualidade acarretam no aparecimento precoce dessas anomalias. Na cidade de Diamantina-MG, 

por exemplo, encontram-se edifícios antigos e que apresentam patologias associadas à 

durabilidade e vida útil dos materiais utilizados, entre outros fatores. Também se encontra a 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que possui dois Câmpus: 

o Câmpus I, localizado no centro histórico da cidade, construído no ano de 1953; e o Câmpus 

JK, localizado a 7,5 km do centro da cidade e de construção mais recente (2006). Desta forma, 

neste projeto, parte integrante do projeto PROEXC 068.2.126-2017, desenvolveu-se o 

conhecimento dessas anomalias, envolvendo o levantamento e estudos em edifícios históricos, 

no Câmpus I da UFVJM, bem como edifícios de construção mais recente, como o Câmpus JK. 

Assim, buscou-se obter o conhecimento da classe de agressividade da região e a qualidade dos 

materiais utilizados nas construções de Diamantina. Sendo assim, foi feita uma subdivisão para 

a realização da pesquisa: revisão bibliográfica através de trabalhos acadêmicos, científicos para 

que pudesse obter um embasamento teórico; levantamento de subsídios, a fim de se 

identificarem as principais manifestações patológicas de ocorrência nos edifícios; realização de 

diagnóstico preliminar da situação; e a definição de conduta, que buscou a proposta de soluções 

para os problemas apresentados. Além disso, analisaram-se os efeitos das manifestações 

patológicas relacionadas ao uso das edificações e foram criados materiais de divulgação e 

instrução a fim de trazer conhecimentos sobre a prevenção dos fatores que acarretam o 

aparecimento de patologias e o entendimento sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 

com relação a obras de construção civil. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC). 
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SINT0182 - Avaliação de influência da aplicação de vibração durante a 

moldagem de corpos de prova cilíndricos de solo cimento sob  os 

resultados de ensaios de absorção de água e resistência à compressão 

simples. 
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Resumo: Aplicado à construção civil, o solo se apresenta como material polivalente, ou mesmo, 

de significativa versatilidade, considerando que mediante a adição de água e se necessário um 

aglomerante este pode apresentar moldagens e finalidades diversas, dentre elas a produção de 

tijolos ou blocos, cozidos ou não. A utilização do solo em construções diversas se apresenta a 

milhares de anos antecedendo a era cristã, e permanece na atualidade principalmente em países 

com baixo índice pluviométrico e dentre aqueles de população com ocorrência de baixa renda 

(Minke, 2012).  

Devido à carência de algumas propriedades físicas pode haver necessidade de aplicação de 

determinados aditivos para que possa proporcionar em determinados produtos as características 

necessárias para a sua adequação dentro de padrões normativos, proporcionando uma maior 

durabilidade, principalmente no que se refere aos parâmetros de absorção de água e resistência à 

compressão simples. Um dos aglomerantes adotados aos solos para a modificação de suas 

características mecânicas é o Cimento Portland no qual quando adicionado ao solo obtém-se a 

mistura denominada solo-cimento nas proporções variadas.  A utilização deste se torna mais 

viável comparando com o uso do solo puro, visto que esta mistura é capaz de possuir maior 

resistência e durabilidade devido ao cimento não possuir componentes orgânicos em sua 

composição e pela cristalização que é gerada quando o cimento está em processo de cura, assim, 

suprindo as necessidades do solo quanto a propriedades físicas. 

Entretanto há uma carência de estudos que demonstrem uma comparação numérica de peças ou 

corpos de prova elaborados com a mistura dolo-cimento que apontem a interferência gerada 

devido a uma compactação do material de forma percussiva sendo adicionadas ainda vibrações 

que possuam o intuito de acomodarem os componentes das mesmas.  

 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE, 

SOCIEDADE E AMBIENTE DA UFVJM ONDE FOI REALIZADO ESTE TRABALHO DE 

PESQUISA. AGRADECEMOS A CAPES QUE A TRAVÉS DO PROGRAMA DE 

ATRAÇÃO DE JOVENS TALENTOS – DOUTORES (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS) ESTÃ 
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SINT0183 - Captação de energia solar através de células fotovoltaicas 

poliméricas. 
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Resumo: Os materiais poliméricos, comumente chamados plásticos, têm uma enorme variedade 

de aplicações e são constituídos de moléculas com estrutura em cadeias longas, formadas pela 

repetição de unidades mais simples, chamadas monômeros. Estas cadeias são formadas por 

átomos de carbono e hidrogênio, e por isso os polímeros são em geral materiais orgânicos. 

    A riqueza dos polímeros decorre do fato de que pequenas alterações na constituição dos 

monômeros resultam em profundas modificações em suas propriedades físico-químicas. Além 

disso, por serem compostas de material orgânico, muito leves, flexíveis e semitransparentes, as 

células poliméricas têm um potencial para captação de energia solar e podem ser instaladas em 

estruturas transparentes, como vidraças e janelas, além de produzir energia para alimentar 

baterias, computadores e componentes eletrônicos dos automóveis. O funcionamento da célula 

orgânica fotovoltaica ocorre com a absorção e condução da luz através dos polímeros que atuam 

como condutores para a produção de energia elétrica, possível por efeito fotovoltaico a partir da 

luz do sol. 

    O dispositivo fotovoltaico orgânico é composto por uma única camada semicondutora 

disposta entre dois eletrodos com diferentes funções de trabalho. Um desses eletrodos deve ser 

transparente para permitir a entrada de luz nos dispositivos, o segundo eletrodo geralmente é 

alumínio. Utiliza-se então três tipos de junções para a fabricação de células orgânicas 

fotovoltaicas: junção com um metal, junção com um semicondutor transparente e junção com 

uma solução eletrolítica. A irradiação de um sistema do tipo metal/semicondutor/solução 

provoca a formação de pares elétron-buraco no interior do semicondutor. A separação destes 

portadores, em função de um campo externo, produz uma corrente através das junções 

acompanhada de reações eletroquímicas na solução.  

   Portanto, as células solares orgânicas surgem como uma inovação na área de células 

fotovoltaicas convencionais, principalmente pela possibilidade de fabricação de células de 

menor custo, plásticas e flexíveis. Além do baixo custo em relação aos semicondutores 

cristalinos, os polímeros condutores intrínsecos têm vantagem de ter uma energia de “gap” 

variável em função do seu estado de oxidação. Com estes materiais seria possível construir 

dispositivos fotovoltaicos com resposta variável e ajustada em função do comprimento de onda 

da luz incidente. 

 

 
Apoio:  
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Resumo: O Brasil está atrasado com relação ao cumprimento de normas técnicas específicas 

sobre instalações elétricas, não havendo regulamentação que garanta a realização de tais 

projetos por profissionais capacitados, conciliando ainda com projetos arquitetônicos, 

estruturais e hidráulicos. Nesse sentido, visando fornecer energia ao usuário de forma eficiente e 

segura, amparado nas normas brasileiras e naquelas disponibilizadas pelas concessionárias de 

fornecimento de energia, o presente trabalho tem como objetivo, a partir de um projeto 

arquitetônico idealizado em um terreno real, elaborar projetos de instalações elétricas em 

diferentes métodos, a título de comparação. Tais projetos foram desenvolvidos manualmente e 

via software PRO-Elétrica, apresentando as principais divergências e convergências encontradas 

na elaboração das instalações, assim como a listagem de materiais e consequentemente o 

orçamento, resultando em um estudo de um recurso mais simples e correto para realização dos 

projetos. Outra ferramenta desenvolvida, o cálculo luminotécnico, com considerável 

importância constituindo o estudo da iluminação de cada ambiente das edificações visando o 

conforto visual, também é obtido através dos métodos apresentados. Por meio desse estudo é 

possível observar a correlação positiva nos resultados obtidos, demonstrando um apropriado 

dimensionamento em ambos os métodos, onde também são visíveis as diferenças e facilidades 

na execução de cada item. No entanto, para  o projeto das instalações elétricas, considera-se 

viável utilizar os cálculos iniciais até a distribuição dos circuitos pelo método manual, e 

juntamente com o método via software, a distribuição e geração automática dos diversos pontos, 

quadros, diagramas, dentre outros, tornando indispensável a mútua colaboração dos dois 

métodos. Para o projeto luminotécnico, a utilização apenas do software é totalmente 

recomendada, considerando os fatores tempo e a precisão nos resultados, em comparação com o 

manual.  Portanto, os resultados alcançados corresponderam às expectativas iniciais, com a 

viabilidade de utilização dos métodos através da simplificação dos procedimentos e do 

aprimoramento das instalações, assim como o desenvolvimento dos projetos de instalações 

elétricas em sua ampla área, em uma evolução paralela com as novas tecnologias e com a 

demanda de energia. 

 
Apoio:  
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SINT0185 - Condutividade Térmica aplicada aos serviços de 

Engenharia visando o Conforto Térmico 
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Resumo: Neste trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a condutividade térmica 

dos materiais e os efeitos nas trocas de calor entre os meios, com o intuito de minimizar os 

efeitos das trocas de energia, resultando no conforto térmico das edificações. O conforto térmico 

é algo que o ser humano busca incessantemente na melhoria da qualidade de vida e bem- estar 

das edificações, as engenharias e outras áreas do estudo buscam alcançar por meio de melhorias 

o conforto (FROTA e SCHIFFER, 2001). Levantar valores de condutividade térmica dos 

principais materiais aplicados aos serviços de Engenharia, com base na literatura, visando o 

conforto térmico das construções. O calor é energia térmica em movimento, sendo as suas 

principais formas a energia de vibração dos átomos e o movimento livre dos elétrons. A 

temperatura é medida pelo grau de agitação dessas moléculas e para que aconteça troca térmica 

é necessária uma diferença de temperatura entre os corpos. (YOUNG e FREEDMAN, 2008; 

NUSSENZVEIG, 1993). A condutividade térmica é a propriedade de um material, no qual é 

verificado um fluxo de energia térmica constante, com densidade de 1 W/m2, quando é 

submetido a um gradiente de temperatura uniforme de 1 Kelvin por metro quadrado (ABNT, 

2003). Mendes (2012) afirma que as trocas térmicas entre o edifício e o meio, ocorrem devido 

aos materiais que compõem a fronteira deste, além disso, também ocorre troca de energia no 

interior das edificações. Foram encontrados os valores da condutividade térmica dos principais 

materiais utilizados na construção civil: Argamassa comum 1,15 W/m.K; o concreto normal 

1,75 W/m.K; placa de gesso ou gesso carbonado 0,35 W/m.K; lã de vidro 0,045 W/m.K e 

aglomerados de fibra de madeira (leve) 0,058 W/m.K. Estes valores permitem inferir técnicas 

que melhoram o conforto térmico das edificações. Neste trabalho realizou-se uma revisão 

bibliográfica sobre a condutividade térmica dos materiais e os valores desta para as trocas de 

calor, com o intuito de identificar sua utilização no conforto térmico nas construções e serviços 

de Engenharia. 
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Resumo: Houve, nas últimas décadas, um grande impulso na construção civil em Ipatinga-MG, 

e com a grande quantidade de construções, constatou-se a presença de fachadas prediais 

revestidas por materiais cerâmicos. Esse alto uso se dá pelas vantagens na utilização, como a 

durabilidade, facilidade de limpeza, isolamento térmico e acústico, dentre outras. Este 

crescimento acelerado propiciou o surgimento de manifestações patológicas nas edificações, 

chamando-se a atenção para as fachadas com descolamento dos revestimentos cerâmicos, 

fomentando o desejo de se aprofundar em um estudo de caso a respeito dessa patologia na 

cidade.  

Dessa forma, a partir de um fluxograma bastante utilizado nesta área da engenharia civil, traçou-

se um plano de pesquisa no qual se tomou referências para estudos bibliográficos a fim de se 

adquirir conhecimento prévio a respeito das manifestações patológicas em construções civis, 

baseando-se em conceitos de durabilidade, vida útil e desempenho, assim como classificações, 

características e propriedades físicas e químicas, terminologias, formas de execução, entre 

outras Normas Técnicas relacionadas às placas cerâmicas de revestimento. Posteriormente, por 

meio de vistorias nos locais, identificou-se a manifestação patológica de descolamento de 

revestimentos cerâmicos (azulejos e pastilhas) nas fachadas prediais da cidade, relacionando-se 

as possíveis causas com os estudos bibliográficos feitos, no qual se constatou as possíveis e 

mais frequentes como sendo a dilatação das placas cerâmicas relacionadas a ausência das juntas 

de dilatação, além da má execução do serviço de aplicação e assentamento, e utilização de 

materiais de baixa qualidade. Foram analisadas 8 edificações, que possuíam de 4 a 8 

pavimentos.  

Como consequência, concluiu-se que esses descolamentos cerâmicos oferecem alto risco de 

acidentes para transeuntes em calçadas e imóveis ao redor, além dos moradores e carros dos 

próprios prédios danificados. Há, também, o fator econômico ligado ao prejuízo pela 

necessidade de gastos inesperados com a recuperação das fachadas. Propôs-se, dessa forma, 

como intervenção ao problema, a recuperação com retirada parcial ou total do revestimento, 

executando-se corretamente a aplicação e assentamento, seguindo-se com rigor normas técnicas 

e indicações de fabricantes. Em casos mais graves, sugeriu-se remover e reexecutar todas as 

camadas anteriores às placas cerâmicas.  
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Resumo: OBJETIVO: Esta pesquisa teve o objetivo de desenvolver um protótipo composto por 

um Arduino e sensores acoplados em seus terminais com o intuito de avaliar o conforto térmico 

do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia (ICET) da UFVJM, Campus Mucuri. 

MATERIAIS E MÉTODOS: A área estudada foi o Instituto de Ciência, Engenharia e 

Tecnologia-ICET, situado no Campus Mucuri da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri em Teófilo Otoni. A cidade localiza-se no nordeste do estado de Minas 

Gerais, no Vale do Mucuri. O prédio é de caráter público e possui três pavimentos. Para a coleta 

de dados foi usado a placa de prototipagem Arduino, utilizando a linguagem de programação 

C++ e sensores DHT22 - AM2302, DS18B20, relógio de tempo real DS1307, modulo cartão SD 

e globos negros. Foi escolhido duas salas em cada pavimento e foram realizadas medições em 

duas semanas distintas, 3 dias em cada. Posteriormente, houve a caracterização do ambiente de 

estudo em homogêneos ou heterogêneos, tudo de acordo com a Norma ISO/DIS 7726/98, 

utilizando cada kit no seu respectivo ambiente. Por fim, foram comparados os valores entre 

termômetros digitais e o protótipo. 

RESULTADOS:De modo geral, tanto a sala do 1º pavimento, quanto a do 2º mostraram 

oscilações das variáveis ambientais no decorrer do dia. Entretanto, é possível observar um 

padrão de crescimento ou declínio similares. É notória a sensibilidade de cada um dos sensores 

em seus respectivos kits para cada ambiente térmico no qual se encontram. Quando comparada 

a 1ª com a 2ª semana de medições, constata-se a influência das condições meteorológicas, como 

a chuva, nas três variáveis. As leituras dos sensores no interior, geralmente, se apresentam em 

concordância com a temperatura externa, demonstrando assim confiabilidade e eficiência do 

protótipo.  Por fim, registra-se o baixo custo do protótipo, que foi construído com valores entre 

R$ 87,71 e R$ 196,94 para ambientes homogêneos e entre R$ 118,59 e R$ 252,54 para 

ambientes heterogêneos. 

CONCLUSÕES: Conclui-se que o protótipo é uma alternativa de baixo custo para dispositivos 

que coletam dados referentes às variáveis ambientais. O dispositivo não apresentou 

instabilidades, tampouco houve perda de informações durante os dias de medições. A 

confiabilidade e a facilidade na coleta de dados por meio do protótipo com plataforma Arduino 

mostraram que o uso dessa tecnologia na análise de desempenho térmico em edificações deve 

ser mais difundido e incentivado. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
9
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0188 - Estudo das Patologias no Ginásio Poliesportivo da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus 

do Mucuri 
 

MARINA  SOUZA SANTOS,BÁRBARA ELIOTE OLIVEIRA ,PRISCILA SANTOS 

RIBEIRO,IARA FERREIRA DE REZENDE ,ALCINO DE OLIVEIRA COSTA NETO 

 
E-mail: msmarinasouza0@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA CIVIL 

 

Resumo: Apesar dos investimentos e relevância das obras de construção civil, ainda é 

perceptível muitos problemas relacionados às edificações. A falta de procedimentos adequados 

e de um sistema de controle de qualidade em todas as etapas da construção está intimamente 

ligada ao surgimento de manifestações patológicas na edificação, prejudicando em diversos 

graus a funcionalidade da mesma. O presente trabalho consiste na inspeção predial do Ginásio 

Poliesportivo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus 

Mucuri, para identificar e relatar as patologias presentes no mesmo. As patologias foram 

descritas com base nos sistemas construtivo típico das edificações: estruturas, revestimento de 

vedações e pisos, sistemas de esquadrias, impermeabilização, instalações hidrossanitárias, 

elétricas, sistemas eletromecânicos, coberturas e climatização. Considerando ainda os critérios 

de segurança e segundo as recomendações do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais 

(CBMMG) é obrigatório para ginásios, um sistema de prevenção e combate a incêndio, no 

entanto, este é inexistente na edificação e uma proposta para o mesmo será apresentada. Essa 

sugestão envolveu os itens de sinalização de emergência, número total e locação dos aparelhos 

extintores, saídas de emergência, proteção por mangotinhos, instalação da brigada de incêndio e 

acesso de viaturas.   

 As visitas com registros fotográficos, considerando o método da vistoria por check-up, 

permitiram a identificação das anomalias presentes, assim como o diagnóstico e a análise sobre 

as possíveis origens e soluções dessas patologias. Em termos de sistema de combate e 

prevenção de incêndio, as instruções técnicas do CBMMG foram essenciais para o 

desenvolvimento do trabalho, assim como questionamento aos responsáveis pela corporação na 

cidade de Teófilo Otoni.  Portanto, de acordo com as patologias catalogadas e com a ausência de 

itens de proteção e combate a incêndio, é recomendado que alguns reparos sejam realizados por 

poderem comprometer o funcionamento, estrutura e principalmente a segurança do local. 

 
Apoio: AOS NOSSOS PROFESSORES E ORIENTADORES, IARA FERREIRA DE 
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ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO PRESENTE TRABALHO. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito e as diferentes técnicas de 

impermeabilização, enfatizando a sua importância na construção civil. Hussein (2013) define 

impermeabilização como o produto resultante de um conjunto de elementos construtivos que 

tem por objetivo proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da 

umidade.  A NBR 9575 estabelece a obrigatoriedade de um projeto básico destinado à 

impermeabilização em determinadas obras, em execução ou sujeitas a acréscimo ou reformas. 

Apesar das exigências e recomendações feitas pela norma, a impermeabilização ainda é pouco 

difundida em muitas regiões do Brasil, principalmente quando se trata da construção de 

edificações de pequeno porte.  Com o grande desenvolvimento da indústria dos polímeros 

sintéticos, a partir do início do século XX, surgiram novos materiais, cujas características de 

impermeabilidade, elasticidade e extensibilidade possibilitaram o desenvolvimento dos sistemas 

de impermeabilização de grande desempenho apresentando, em geral, maior facilidade de 

execução (ARANTES, 2007). Os impermeabilizantes rígidos apresentam baixa capacidade de 

absorver deformações da base (principalmente deformações concentradas como fissuras e 

trincas). Dentre eles destacam-se o concreto “impermeável”, a argamassa “impermeável” e os 

Cimentos poliméricos e cristalizantes. Os locais mais indicados para esse tipo de 

impermeabilização são: subsolos, poços de elevador, reservatórios de água enterrados, piscinas 

enterradas, galerias, baldrames e muros de arrimo. Os impermeabilizantes flexíveis suportam 

deformações da base com amplitudes variáveis (em função do sistema de impermeabilização), 

inclusive fissuras e trincas. Além disso, são reforçados (com materiais resistentes à tração). Eles 

podem ser encontrados na forma de membranas (moldadas no local) ou mantas (pré-formadas). 

Os principais locais de aplicação são em terraços, lajes maciças, mistas ou pré-fabricadas, 

reservatórios de água superiores, piscinas suspensas ou apoiadas, varandas, espelhos d’água, 

calhas com grandes dimensões, jardins ou pisos frios de cozinhas, banheiros e áreas de serviços. 

A impermeabilização é um recurso importante para assegurar a longevidade das estruturas e a 

salubridade das edificações. 
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Resumo: A impermeabilização é a técnica que consiste em proteger as construções contra a 

infiltração de água. Sua aplicação e funcionamento são essenciais para garantir o bem-estar de 

quem utiliza as instalações e também a durabilidade e baixo custo de manutenção da construção. 

A durabilidade e a redução dos custos de manutenção das construções dependem diretamente da 

aplicação adequada das técnicas de impermeabilização. Já nas primeiras construções da história 

da humanidade há relatos de uso de materiais com características impermeabilizantes. Óleos e 

betumes naturais foram utilizados na construção da Muralha da China, nas termas romanas e 

nos Jardins da Babilônia. As primeiras obras utilizando impermeabilizações acontecem de fato 

no início do século XX, com a utilização de asfalto natural armado com tecidos grosseiros. Com 

a evolução da arquitetura das construções as estruturas se tornam mais esbeltas e, por este 

motivo, acabam por exigir materiais impermeabilizantes com maior elasticidade, sendo capazes 

de absorver da melhor maneira possível as movimentações estruturais. O trabalho consiste no 

estudo das etapas necessárias para garantir o sucesso da aplicação das técnicas de 

impermeabilização e o levantamento das normas técnicas NBR que regulam e normatizam a 

adequada execução e projeto, assim como os testes necessários para garantir a qualidade e 

desempenho da impermeabilização aplicada. Foi feito um estudo detalhado, acompanhando 

cada etapa de construção de uma casa, apontando os detalhes de execução, desde os materiais 

aplicados até a execução. Em cima destas informações foi feita a comparação entre as técnicas e 

materiais recomendados pelas normas e as técnicas e materiais aplicados de fato durante a 

construção. 
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Resumo: As praças atualmente podem exercer cinco principais funções, sendo elas social, 

educativa, psicológica, estética e ecológica, podendo proporcionar diversas atividades de lazer, 

cultura e conscientização para a população. Visando proporcionar um local de desenvolvimento 

do bem-estar físico e mental, percebeu-se o papel importante de uma praça no cotidiano dos 

cidadãos como um ambiente agradável de reuniões. Este projeto consistiu na criação de um 

projeto arquitetônico de uma praça que poderia ser construída em uma região de baixa renda 

proporcionando mais atrações ao local, uma vez que foi pensado em detalhes de simples 

execução e baixo custo. O projeto da praça possui uma fonte de água luminosa e musical, com 

lâmpadas multicoloridas para iluminação e atração noturna, com bombas e relés para controle e 

auto falantes embutidos. Além da fonte, no projeto conta com a presença de bancos distribuídos 

em todo seu perímetro e internamento, de onde os usuários podem apreciar a fonte luminosa. 

Pensou-se em um modelo de praça verde com diversos tipos de vegetação nativa, canteiros, 

vegetação rasteira e gramíneas, utilizadas para a melhoria na qualidade do ar e como sombra 

durante os dias ensolarados. Há espaço para colocação de barracas de comerciantes e/ou 

produtores rurais, principalmente oferecendo produtos relacionados à cultura, alimentação e 

lazer, e um local para estacionamento de veículos. Todo o projeto foi pensado seguindo as 

normas de acessibilidade. Pela particularidade do projeto, pretende-se atrair atenção e aguçar a 

curiosidade sobre a praça, o que pode causar grande impacto positivo para os visitantes e para a 

sociedade local. 
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Resumo: A prática de atividades físicas, como o esporte, apresenta efeitos benéficos em relação 

à saúde, como por exemplo, prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, 

além do retardado do envelhecimento, que podem ser derivadas do sedentarismo, apresentando 

um grande problema de gasto da saúde pública. Esses problemas podem ser agravados 

principalmente pela falta de atividade física e má alimentação. No entanto, existem diversos 

obstáculos presentes em centros esportivos para pessoas com deficiência, seja físico ou 

psicológico, criando barreiras para a introdução dos portadores de deficiência a atividades de 

lazer. Neste projeto de criar um ginásio poliesportivo adaptado para deficientes, buscou-se 

garantir o acesso ao esporte e lazer para esses usuários, além de contribuir para o conforto de 

atletas e torcedores que frequentam os ginásios. Com isso buscou-se a inclusão social e 

contribuição para o desenvolvimento físico e mental de pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência.  A intenção é permitir através da quadra de futsal a adaptação para a prática de 

vôlei, basquete, handebol, peteca, além do espaço disponível para prática de outras atividades, 

como brincadeiras para crianças, atividades intelectuais e que ajudem no desenvolvimento 

mental. Os materiais considerados foram: paredes de alvenaria cerâmica, piso esportivo indoor 

com sinalizador tátil, sanitários de porcelanato com sinalizador tátil, portão de ferro, portas de 

madeira e estrutura de concreto e aço. O projeto, que tem a capacidade de atender até três mil e 

duzentas pessoas nas arquibancadas, oferece ao público o que eles não têm acesso em ginásios 

comuns onde não há adaptações de acessibilidade. Buscaram-se oferecer melhores condições 

através da prática de esportes de inclusão social e interação entre pessoas portadoras ou não de 

alguma deficiência. 
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Resumo: A construção civil tem evoluído conforme a necessidade populacional e aliado ao 

desenvolvimento tecnológico, eclode como um importante setor de investimento. O intuito deste 

trabalho é aplicar os conhecimentos teóricos obtidos ao longo do curso de Engenharia Civil com 

fundamentação específica para aplicação da prática profissional, desenvolvendo os projetos 

arquitetônicos, de instalação elétrica e hidrossanitário. O estudo de caso envolve a implantação 

de um edifício residencial padrão médio localizado na cidade de Teófilo Otoni, no bairro Doutor 

Laerte Laender, local que tem potencial crescimento econômico pela sua estratégia localização.  

Realizou-se este trabalho por meio da elaboração de projetos através dos softwares Autodesk 

AutoCad na área arquitetônica e hidrossanitária, e o Pro-Elétrica para elaboração do projeto de 

instalação elétrica. O projeto arquitetônico foi embasado nas normas vigentes, bem como nas 

leis municipais, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município. A construção 

possui três pavimentos mais o térreo, com seis apartamentos, e uma área de 101 m² 

correspondente a cada unidade. A edificação também possui áreas de lazer, incluindo piscina e 

academia. Procurou-se também escolher os materiais e outras variantes que proporcionassem o 

conforto térmico dos futuros residentes, com base nos estudos da carta solar e rosa dos ventos 

do município. Na parte das instalações elétricas, foram desenvolvidos os cálculos da carga 

instalada, demanda, locação dos quadros de distribuição, tomadas, pontos de iluminação e do 

padrão de entrada, além do dimensionamento das tubulações e divisão dos circuitos. No projeto 

hidrossanitário foram desenvolvidas as instalações de água fria, esgoto doméstico e pluvial, 

tanto para as unidades autônomas como as de uso comum. Em complementação a esses 

projetos, tem-se a listagem dos materiais a serem utilizados na edificação, com base nos itens 

desenvolvidos. Conclui-se que a tarefa de projetar uma edificação como descrita anteriormente, 

demanda tempo e faz-se necessário a reunião de uma gama de informações preliminares, para 

que a partir delas, desenvolva-se os projetos com pensamentos que aliem conforto, praticidade, 

economia e segurança. 
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SINT0194 - Projeto da residência dos Simpsons: uma comparação do 

método construtivo estadunidense com o brasileiro 
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ALVES PEREIRA,MARIA STÉFANY LIMA,IGOR BRUMANO COELHO AMARAL 

 
E-mail: silva.madelson@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA CIVIL 

 

Resumo: A construção civil tem um lugar de destaque nas economias brasileiras e 

estadunidense, na construção de moradias e outras estruturas. Mesmo que se assemelhem em 

alguns pontos, as diferenças chamam muita atenção. Dentre essas diferenças pode-se citar que a 

produtividade e o faturamento da estadunidense são maiores que a brasileira, o que se deve 

pelas técnicas e tecnologias aplicadas na construção civil nos EUA, sendo o método 

denominado “wood frame” um dos mais usados. Ele consiste em um sistema construtivo 

estruturado em perfis de madeira, formando paredes e estruturas combinadas com outros 

materiais, com a finalidade de vedação e aumento do conforto térmico e acústico. Assim, o 

trabalho foi realizado com o objetivo de realizar o projeto arquitetônico completo da casa dos 

Simpsons, desenho animado conhecido mundialmente, de acordo com o método “wood frame”, 

a fim de verificar em quais pontos o método utilizado no Brasil e no EUA se diferem. O 

trabalho foi conduzido inicialmente com uma revisão bibliográfica com intuito de recolher 

dados sobre o método construtivo dos EUA, bem como as dimensões comuns de portas, janelas 

e demais elementos construtivos. Para a realização do esboço das plantas a partir dos dados 

recolhidos, utilizou-se o software AutoCad. Durante a formulação do trabalho foi possível 

verificar as divergências entre as construções americanas e brasileiras, confirmando que a 

economia, o clima e os costumes da população são os principais fatores que ocasionam tais 

diferenças. Observou-se que os modelos de casas estadunidenses são construídos 

propositalmente para suportar os intensos invernos e precipitações de neve. Já no Brasil não 

existe essa preocupação quanto à neve quando se elabora um projeto arquitetônico, visto o clima 

tropical brasileiro. Como o projeto foi construído a partir de uma residência fictícia vários 

desafios foram encontrados, como as dimensões do terreno, janelas e portas, locação da 

construção no terreno, que foram baseadas na análise de construções americanas reais. 

Entretanto, apesar de tais desafios, a elaboração do projeto arquitetônico atingiu resultados 

satisfatórios, visto que foi possível manter as características que a casa apresenta no seriado dos 

Simpsons, adequando-a para uma casa real. 
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SINT0195 - USO DE RESÍDUOS DE GARIMPO NA PRODUÇÃO 

DE MATERIAIS DE CERÂMICA VERMELHA 
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E-mail: jaynefrancielle@hotmail.com 

 
Área: ENGENHARIA CIVIL 

 

Resumo: A indústria extrativa mineral desenvolve um papel de suma importância para a 

economia brasileira. Entretanto, é responsável pela produção de resíduos em larga escala. O 

resíduo usado para o trabalho foi extraído de três bacias de detenção na região do garimpo 

Areinha, em Diamantina-MG, e trata-se de uma lama composta de argila e alguns metais 

pesados que, quando descartada de forma inadequada, podem causar danos à natureza e à saúde 

pública. Algumas mineradoras já buscam formas alternativas de descarte correto desses 

resíduos, dentre elas estão a aplicação do resíduo na construção civil e utilização da lama no 

setor cerâmico, como foi realizado neste trabalho. Dessa forma, este trabalho baseia-se na busca 

de uma alternativa sustentável de utilização desses resíduos. Objetivou-se a caracterização das 

matérias-primas utilizadas na fabricação dos corpos de prova, e a avaliação de suas propriedades 

tecnológicas, tais como: perda ao fogo, estudo da cor, absorção de água, porosidade aparente e 

massa específica aparente. A metodologia consiste na moldagem dos corpos de prova em molde 

cilíndrico com 3 cm de diâmetro e 12 cm de altura, secagem em estufa à 100 ± 5°C durante 24h 

e sinterização em mufla a uma temperatura de 950° C com patamar de queima de 3h, 

temperatura comumente aplicada na indústria de cerâmica vermelha. Observou-se que a adição 

dos resíduos de garimpo na argila, utilizada na fabricação de blocos cerâmicos pela olaria Rio 

Paraúna Ltda, apresentou pequena diferença nas dimensões do produto após a queima, ou seja, 

retração linear abaixo de 4%, tido como positivo para a indústria da construção, pois uma 

mudança significativa nas dimensões da peça acarreta problemas de encaixe dos produtos. Além 

disso, observou-se que o corpo de prova apresentou coloração alaranjada, o esperado para a 

cerâmica vermelha após queima, e a absorção de água foi abaixo de 16%, ficando dentro do 

limite exigido em norma para a cerâmica vermelha. Pôde-se observar também que a porosidade 

aparente se manteve em torno de 15% para todas as concentrações de rejeito trabalhadas, 

seguindo o comportamento da absorção de água. Conclui-se então, que a adição de rejeitos de 

garimpo na fabricação de cerâmica vermelha acarretaria em uma redução significativa no 

descarte inadequado ao meio ambiente, amenizando futuros problemas ambientais, e redução 

dos custos e volume de exploração de jazidas de argila, o que traria benefícios à indústria 

cerâmica e ao garimpo. 
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SINT0196 - Tecnologia para motivar 
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Área: ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

 

Resumo: A evolução constante da tecnologia e o uso intenso da mesma tem afetado 

consideravelmente os jovens. Com o intuito de encontrar soluções para melhorar o ensino 

utilizando-se da tecnologia, ofertou-se oficinas de robótica aos alunos ingressantes do BC&T. 

Realizou-se na UFVJM quatro oficinas de duas horas cada totalizando 8 horas. A principal 

abordagem das oficinas consistia em explanar o conteúdo teórico ao aluno, e em seguida o 

mesmo realizava praticas em automação onde eram testados os conhecimentos adquiridos. As 

práticas visavam demonstrar o acionamento de LEDs, motores, leitura de sensores, e  motiva-

los demonstrando como o estudo das disciplinas do curso estão intimamente ligadas à 

tecnologia. 

Observou-se que todos os alunos que concluíram as oficinas estão com a matrícula ativa no 

siga. Apenas um único aluno reingressou na universidade no mesmo curso mostrando-se ainda 

interessado. Tem-se que a média de rendimento acadêmico atual do grupo que concluiu as 

oficinas em 2016/2 de 55,85 pontos e do segundo grupo que concluiu em 2017/1 de 61,21. 

Observou-se que a média de rendimentos acadêmicos da turma do período 2016/2 é de 53,39, e 

este valor está abaixo da média dos alunos que realizaram as oficinas. Analisando os mesmos 

parâmetros para o grupo 2017/1 temos que a média da turma é 59,4, e este valor também está 

abaixo da média dos alunos que realizaram as oficinas. Observou-se ainda que 

aproximadamente 27,6% dos alunos ingressantes em 2016/2 evadiram da universidade. Já no 

período 2017/1, a parcela dos alunos que evadiram diminuiu para aproximadamente 11,3%.  

No geral as oficinas de robótica realizadas na UFVJM tiveram um impacto positivo. Alunos que 

as concluíram não evadiram da universidade apesar de muitos possuírem um rendimento 

acadêmico baixo. O rendimento acadêmico médio dos alunos das oficinas é maior quando 

comparados aos de suas respectivas turmas, podendo indicar uma maior motivação e dedicação 

destes alunos. Todavia, não se pode afirmar que isto é reflexo do projeto, pois para verificar o 

real impacto do mesmo é necessário um melhor acompanhamento dos alunos. No geral as 

oficinas se mostram um recurso pedagógico interessante, fornecendo práticas que despertam o 

interesse nos estudantes vinculados a um curso que apresenta grande evasão e retenção de 

alunos. Por fim, emitiu-se certificados de conclusão para os discentes participantes. 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO MEC PELO FINANCIAMENTO DESSE PROJETO 

ATRAVÉS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET). 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
0
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0197 - Segurança no Trabalho: Crescer, manter e progredir 
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Área: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Resumo: Na atual conjuntura política do país, na qual se discute uma reformulação das leis 

trabalhistas, não podemos deixar de lado um assunto que demorou anos para ser visto com bons 

olhos, como um direito do trabalhador: a segurança no trabalho. Falamos de horas de trabalho, 

tempo de duração de intervalo para almoço, redução de jornada de trabalho e o ambiente? Um 

trabalhador passa diariamente 8 horas no mínimo em um ambiente que nem sempre é salubre. A 

partir disso tendo como base a legislação que rege as normas de Segurança e Medicina no 

Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram desenvolvidas visitas de 

inspeção, observação, avaliação e registro das dependências do ICT, por acreditarmos que esse 

ambiente deva ser prioritariamente um ambiente salubre e exemplo para outros por se tratar de 

um ambiente educacional.  Embora seja de nosso conhecimento que organizações públicas 

tenham suas especificidades diferenciadas em relação às Normas Regulamentadoras (NRs) e 

suas exigências, a partir do trabalho de iniciação científica, com apoio da Fapemig (2014/2015): 

"Segurança no Trabalho: Prevenir, educar para crescer", identificamos contradições normativas 

e levantamos possibilidades de melhorias. Alguns anos se passaram desde nosso levantamento e 

indicações, muitas coisas foram feitas e muitas ainda aguardam para serem feitas. Nossa nova 

proposta se baseia, mais uma vez em uma pesquisa exploratória e através de uma abordagem 

direta, levantar e analisar situações propondo um plano de metas para efetuar melhorias no 

tocante às questões de Segurança do Trabalho. Apresentamos nesse trabalho melhorias 

efetuadas e destacamos ações que ainda não estejam adequadas, objetivando eliminar de forma 

mais efetiva ameaças a integridade física e mental dos indivíduos inseridos no ambiente, 

intensificando a permanência e a qualidade de vida. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
0
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0198 - Células Solares Sensibilizadas por Corante com Cantra-

eletrodo de Alumínio 
 

LUCIANA ARAUJO LIMA,THIAGO FRANCHI PEREIRA DA SILVA,ALÉXIA RÚBIA 

GUEDES DOS SANTOS,BRUNA MÁRCIA MATOS ALVES,RENATA TAMIRES SANTOS 

 
E-mail: lucianalimavzp@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Resumo: As células solares sensibilizadas por corante podem ser construídas depositando-se 

um filme TiO2 em substrato de alumínio. O filme depositado é então sensibilizado por corantes 

orgânicos, que tem como função a absorção de luz, estes são facilmente encontrados na 

natureza, de custo acessível e significativamente eficiente. A placa de alumínio, por conter 

atributos como resistência a corrosão, condução de energia e sua reciclabilidade, podem ser 

utilizadas inúmeras vezes sem perder suas qualidades no processo de reaproveitamento, 

proporcionando certa de 95% de economia de energia no seu processo de reciclagem, tornando 

o material sustentável e viável para composição do dispositivo fotovoltaico. No processo de 

montagem, o filme de TiO2 foi depositado no substrato de alumínio, após o processo de 

secagem foram mergulhadas no corante por aproximadamente 24 horas para o processo de 

sensibilização do filme. O dispositivo foi montado com o filme de TIO2- sensibilizado 

depositado em alumínio, com a adição do eletrólito e finalizado com a janela de vidro com 

camada condutora. Os contatos elétricos são feitos no substrato de alumínio e no filme condutor 

do vidro ligados a uma carga externa variável. Foi feita a medida da diferença de potencial 

sobre a carga em função da resistência elétrica, obtendo-se a partir dessas informações as curvas 

características das células solares. Estes materiais são atrativos pelo fato de serem resistentes, 

sustentáveis, de baixo custo e de fácil de preparo em relação às células solares de silício. 

Apresentam resultados significativos e têm se mostrado uma alternativa promissora para 

produção de energia. 

 
Apoio: UFVJM JANAÚBA 
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SINT0199 - SIMULAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS EM 

LTSPICE 
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Área: ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Resumo: Com o crescimento da Indústria fotovoltaica e o aumento do número de painéis 

fotovoltaicos instalados no mundo, tornou-se a necessidade de determinar os paramentos 

elétricos dos painéis fotovoltaicos em diversas situações através de simulação, como por 

exemplo, condições climáticas variadas. Os fabricantes dos módulos fotovoltaicos fornecem 

parâmetros elétricos somente para condições de teste padrão (STC - Standard Test Conditions) 

que são irradiação = 1000 W / m2, temperatura da célula de 25°C e distribuição espectral AM = 

1,5. A temperatura padrão de 25°C raramente é atingida em condições reais de operação, em 

dias de sol claro é tipicamente de 20 a 40°C maior que a ambiente [2]. Na descrição do 

funcionamento de dispositivos fotovoltaicos, é muito utilizado os processos de modelagem por 

circuito equivalente, no qual, equações matemáticas descrevem os parâmetros elétricos do 

painel. Para encontrar os parâmetros associados aos painéis fotovoltaicos é necessário resolver 

equações com um elevado número de variáveis, que se torna indispensável o uso de recursos 

computacionais para solucionar numericamente e representar graficamente os resultados [1]. 

Portanto, a simulação em várias condições operacionais e climáticas é necessária para entender 

o sistema fotovoltaico melhor. A simulação é também é útil para vários fins, tais como, analisar 

e estudar o comportamento dos conversores de energia anexados ao sistema fotovoltaico, 

simular o comportamento do máximo rastreador de pontos de potência, estimar a eficiência do 

PV no sistema. Além disso, a simulação também pode ser usada para várias condições 

operacionais, como o sombreamento parcial, mudança de irradiação e condições de falha [2]. 

Assim, é importante ressaltar, que o uso da simulação computacional, pode ser utilizada, 

também para analisar o desenvolvimento de células mais eficientes e avançar em setores em 

franco desenvolvimento como é o caso das células solares sensibilizadas por corantes [1]. 

Contudo o presente trabalho visa estudar o comportamento das células fotovoltaicas 

convencionais feitas de silício, para integração no campus da UFVJM de Janaúba - MG, onde a 

simulação computacional fornecerá os parâmetros elétricos dos módulos solares para aplicação 

na área da universidade. 

 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0200 - Técnicas de Mascaramento Sonoro Através de Ruídos 
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GUIMARÃES HORTA 
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Área: ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Resumo: Os ruídos, muitas vezes considerados incômodos, são comumente utilizados em 

técnicas de mascaramento sonoro, principalmente para garantir a privacidade de informação. 

Existem no mercado uma série de dispositivos capazes de garantir essa privacidade e, alguns 

deles, são criados para impedir a gravação de áudios que podem revelar segredos importantes. 

Esses são denominados bloqueadores de gravação. A fim de entender o funcionamento desses 

equipamentos foi realizado um estudo preliminar e uma série de experimentos com três tipos de 

ruídos: branco, marrom e rosa. O experimento consistiu na geração desses ruídos em diferentes 

faixas de frequência emitidos nas intensidades de 75 e 80 dB. Foram utilizadas quatro faixas 

compreendidas entre: 150 a 1010 Hz; 270 a 4900 Hz; 440 a 1800 Hz; e 450 a 3700 Hz. Foi feita 

uma simulação com quatro possíveis situações que poderiam acontecer em um escritório 

utilizando um celular como gravador. Uma série de arquivos de áudio foram criados e ouvidos. 

Após ouvir os arquivos de áudio, classificou-se cada ruído na respectiva faixa de frequência e 

intensidade de acordo com a efetividade no mascaramento da voz. A partir dos resultados 

obtidos foi observado que os ruídos rosa e marrom apresentaram resultados satisfatórios no 

mascaramento da fala em gravações. 
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SINT0201 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO DE GNV 

EM DIAMANTINA MG 
 

IZALDIR ÂNGELO PEREIRA LOPES,ARTUR SATURNINO RODRIGUES,VÍCTOR 

AUGUSTO NASCIMENTO MAGALHAES 

 
E-mail: izaldir@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA MECÂNICA 

 

Resumo: O gás natural é mais conhecido por suas aplicações em indústrias, porém é possível 

usá-lo em veículos como combustível alternativo. O gás natural veicular, GNV como é 

chamado, polui menos, é mais barato, rende mais e seu uso no Brasil vem crescendo. O foco 

deste trabalho é fazer uma análise de viabilidade econômica da implantação de um posto de 

abastecimento de gás natural veicular na cidade de Diamantina-MG. Primeiramente, foi feita 

uma revisão bibliográfica para saber mais sobre o histórico e a utilização do GNV no mundo. 

Foram feitas pesquisas de mercado para determinar o campo de atuação, público-alvo, 

concorrência e fornecedores para uma empresa nesse segmento. Também foi analisada a 

economia do gás natural veicular em relação ao etanol e a gasolina. Por fim, foi feita a análise 

da viabilidade econômica e a ferramenta SWOT foi usada para avaliar o negócio. Para 

motoristas usuários do GNV, a conversão significa uma redução dos gastos com combustível. 

Ao rodarem mais de 100 km por mês, o valor investido para compra e instalação do combustível 

tem um tempo de retorno de até 6 meses. A implantação do negócio se mostrou viável caso o 

investimento inicial não ultrapassasse 1,4 milhão de reais. 
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DE HIDROGÊNIO EM UM MODELO 2D DE DENTE CANINO 
 

CRISLEY DE SOUZA PEIXOTO,LIBARDO ANDRES GONZALEZ TORRES,THIAGO 

PARENTE LIMA 

 
E-mail: crs.peixoto@gmail.com 

 
Área: ENGENHARIA MECÂNICA 

 

Resumo: A fim de construir uma base científica para a escolha de parâmetros ótimos de 

clareamento,  reduzindo os possíveis efeitos adversos do procedimento, é importante aliar 

estudos quantitativos e clínicos (PETERSEN, 2012). Desta maneira, este trabalho tem o 

objetivo de avaliar por meio de métodos numéricos o processo de difusão-reação de peróxido de 

hidrogênio no dente. Para tal, foi desenvolvido um modelo bidimensional (2D) de um dente 

canino direito do maxilar. Inicialmente, foi realizado um estudo sistemático para compreender o 

problema e conhecer as propriedades físicas importantes para a simulação. Em seguida, partiu-

se para a modelagem da geometria e malha, ambas elaboradas no software Salome com base em 

uma seção labiolingual do dente. As  dimensões foram baseadas em Nelson e Ash (2010). A 

equação utilizada para modelagem constitui um caso particular da equação geral de transporte 

de massa em meios porosos (NIELD; BEJAN, 2006), em que não há transporte por advecção e 

o termo de reação é de primeira ordem. As condições de contorno consistem em: concentração 

constante na superfície do dente, onde é aplicado o agente clareador, concentração nula na 

cavidade pulpar e gradiente nulo na região de contato da raiz e gengiva. O modelo numérico foi 

validado a partir da comparação com a solução analítica em caso especial. Além disso, avaliou-

se a convergência de malhas e o passo de tempo apropriado. O tempo de simulação e as 

concentrações de peróxido de hidrogênio utilizadas baseiam-se nas técnicas atuais de 

clareamento em consultório, segundo Petersen (2012). A equação governante foi resolvida 

através do método dos volumes finitos utilizando o software OpenFOAM. Os resultados 

incluindo ou não o consumo de peróxido de hidrogênio através do termo fonte não apresentaram 

diferenças significativas. Foi possível observar que, entre 30 e 60 minutos, a frente de 

concentrações se aproxima bastante da polpa. A massa de agente clareador transportada até a 

polpa atinge valores da ordem de microgramas para concentrações de peróxido de hidrogênio de 

20%, 25% e 35% e apresenta diferenças significativas nas diferentes concentrações de 

aplicação. O método aplicado tem se mostrado promissor no estudo desse fenômeno de 

transporte, necessitando ainda de validação experimental. Uma vez validado experimentalmente 

será possível utilizá-lo como referência para auxiliar na definição de parâmetros clínicos do 

procedimento de clareamento dental e desenvolvimento de novos produtos. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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Resumo: O consumo mundial de combustíveis ainda é dominado pelos de origem fóssil. Com a 

grande preocupação atual da sociedade em relação à produção de gases poluentes, muito se tem 

investido na produção de combustíveis alternativos que sejam capazes de substituir e/ou 

competir com os de origem fósseis, que possam reduzir a degradação do meio ambiente e 

apresentar bom desempenho. Uma opção para essa substituição está no biodiesel. O biodiesel é 

um tipo de combustível de origem vegetal produzido a partir de óleos que podem ser extraídos 

de diversas plantas. Assim como os demais métodos alternativos para a geração de energia, o 

biodiesel tem sido alvo de estudo intenso nos últimos anos. Dessa forma, com o intuito de 

contribuir com esses desafios, o objetivo deste trabalho consiste em realizar testes em um motor 

de bancada para análise de desempenho do biodiesel produzido, comparando os resultados com 

o Diesel S10. Foram realizados testes em um motor de combustão interna do tipo Diesel, com o 

intuito de analisar o desempenho deste ao funcionar com biodieseis, avaliando o rendimento e a 

curva Rotações vs. Torque. Foi utilizado biodiesel oriundo do óleo de soja, da macaúba e do 

babaçu. Os resultados foram comparados com o Diesel S10, em que foram obtidos bons 

desempenhos. 

 
Apoio: FAPEMIG; ICT/UFVJM 
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Resumo: O projeto visou a construção de um protótipo de um escâner 3D e sua posterior 

otimização. O equipamento foi totalmente elaborado no contexto deste projeto, desde a parte 

mecânica até sua eletrônica (hardware), programação (software) e aplicação em aulas práticas. 

O equipamento é capaz de escanear fósseis com precisão milimétrica. Os objetos escaneados 

são mapeados tridimensionalmente ponto à ponto por um laser em interface com um software. 

Os pontos coletados serão plotados em um gráfico XYZ com coordenadas cartesianas, gerando 

um modelo digital tridimensional do objeto. Outro programa foi criado para transformar os 

pontos coletados em um arquivo com uma extensão reconhecida pelas impressoras 3D atuais. 

As réplicas digitais têm sido aplicadas em aulas práticas de Paleontologia e serão utilizadas em 

eventos de divulgação científica. Os moldes digitais também serão disponibilizados em um 

acervo online para serem impressos e utilizados em diversos locais do mundo. O próximo passo 

do projeto, a ser concluído em alguns meses, é aplicar o conhecimento adquirido até o momento 

na criação uma mesa eletrônica interativa, capaz de entreter e ensinar seus usuários sobre a 

evolução dos hominídeos. Essa mesa possuirá sensores de luz que poderão ser escavados e 

levará o usuário à descoberta de fósseis com ajuda de uma espátula. Com a descoberta, os 

sensores ativarão um programa, também criado neste projeto, que exibirá em uma tela de 

televisão, a sequência histórica da evolução dos hominídeos e sua dispersão pelo mundo. A 

mesa interativa fará parte da exposição permanente do Centro de Estudos em Geociências e 

estará disponível para uso diário de todos os visitantes. Portanto, os resultados alcançados até o 

momento neste projeto têm solidificado a elaboração de materiais voltados para o Ensino de 

Geociências, colaborando para a geração de novas alternativas de aprendizagem, tanto em aulas 

quanto em eventos, através do uso e implementação de tecnologias de ponta e da robótica. 

 
Apoio: BOLSA PIBEX EDITAL N. 2017/01 NO ÂMBITO DO PROJETO DE EXTENSÃO N. 

099.2.138-2016. 
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Resumo: O presente trabalho visa a construção e o estudo de um climatizador de ar de baixo 

custos. O climatizador tem por objetivo resfriar o ar de locais quentes e aumentar sua umidade.  

 O estudo inicia-se com o dimensionamento do protótipo, utilizando-se as seguintes equações 

termodinâmicas: Coeficiente global de transferência de calor (UA) (EQ1*): calculado em 

função da resistência térmica total à transferência de calor entre os dois fluidos. Nesta equação 

está incluso o comprimento do tubo de cobre, que é o principal parâmetro que deseja-se calcular 

para o dimensionamento do sistema; Método da capacitância global: para que, de forma 

empírica, fosse calculado o coeficiente convectivo do ar; Correlações para o fluido frio, número 

de prandt, nusselt e reynolds: para o cálculo do coeficiente convectivo da água; Método da 

efetividade e-NUT, com o qual foi possível encontrar o coeficiente global de transferência de 

calor, e a partir (EQ1*), obter o comprimento necessário para que o climatizador fornecesse o 

valor de projeto estipulado em 5 graus célsius para a queda de temperatura do ar.   Devido à 

restrições de custo, o tamanho de tubo utilizado na construção do protótipo foi menor do que o 

de projeto. Além do mais, o equipamento utiliza-se de água gelada como fluido frio, recipientes 

de isopor para restringir a área de troca de calor, tubo de cobre para condução da água, e uma 

boma e um cooler para manterem a circulação dos fluidos.   O sistema de Arduíno foi 

construído e anexado, de forma a medir as temperaturas e umidades do ar, na entrada e saída do 

equipamento, e a temperatura da água fria, sendo estes valores fixados a cada 30 segundos em 

uma tabela.  Gráficos foram gerados com os perfis de temperatura e umidade, com a água de 

trabalho à duas diferentes temperaturas: 25ºC, e abaixo de 10ºC.   Os resultados mostraram uma 

redução considerável na umidade ao utilizar a água nas 2 temperaturas. Já a redução de 

temperatura do ar, que conforme esperado, ocorreu ao utilizar a água à temperatura inferior a 

10ºC, foi baixa e entrava na margem dos possíveis erros de medições dos sensores.  Testes 

foram repetidos sem o uso do cooler, e permitiu concluir que o cooler utilizado era insuficiente 

para manter o efeito de convecção forçada necessária para um maior resfriamento da 

temperatura do ar.  Outros fatores constatados que provavelmente impediram uma maior 

eficiência do sistema foram a redução do tamanho do tubo, e a pequena área de abertura para a 

saída do ar. 

 
Apoio: OS AUTORES AGRADECEM AO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI PELO 

APOIO E SUPORTE. 
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Resumo: Com o intuito de otimizar motores de combustão interna, cada vez mais se busca 

obter um melhor desempenho sem aumentar o consumo de combustível. Visando essas 

melhorias, é que se decidiu fazer este projeto, tendo como objetivo desenvolver um modelo 

computacional que aperfeiçoe motores do ciclo Diesel, a fim de obter mais torque. Para isto, é 

proposta uma alteração entre os tempos motores onde a compressão é alongada por mais meia 

volta do eixo-virabrequim. Essa alteração é possível com a implantação de um êmbolo de 

compressão móvel, que manterá a compressão da câmara após o pistão comprimir a mistura. 

Fazendo uma análise da simulação do modelo em funcionamento, pôde-se observar a diferença 

entre a compressão em dois momentos essenciais. Em um deles o braço de alavanca está na 

posição de 0° e a câmara de compressão tem um volume de 19,62 cm³. Próximo a este 

momento, ocorreria a combustão em motores convencionas. Diferentemente do que ocorre 

normalmente, no proposto projeto, a mistura ar-combustível seria admitida na posição de 0°, 

mas a combustão só ocorreria na posição de 90°, momento em que a câmara de compressão 

possui um volume de 16,30 cm³. Com isso, seria possível atingir um torque maior, do que seria 

atingido normalmente, conforme visto nas revisões bibliográficas. Este aumento de torque é 

uma vantagem, quando se leva em consideração o fato de que a capacidade volumétrica do 

motor continua a mesma. Com isso, têm-se um maior torque com um mesmo consumo de 

combustível. Além disso, o aumento do torque irá gerar um aumento na potência efetiva que, 

por sua vez, irá gerar uma melhoria nos rendimentos térmicos e termomecânicos. Com o 

resultado obtido, identificam-se alguns fatores relevantes, que devem ser estudados futuramente. 

Após os estudos, foi possível obter um modelo final adequado ao proposto inicialmente e que 

fosse compatível com a ideia principal do projeto. A maior limitação deste projeto foi fazer com 

que o êmbolo de compressão fosse acionado no momento certo, com o avanço na quantidade 

necessária e no momento ideal. Uma pequena alteração no dimensionamento dele acarretava 

uma grande variação no comando de acionamento do êmbolo. Para estudos futuros, recomenda-

se projetar os componentes inseridos no modelo, comparar com um motor padrão e verificar se 

o ganho de torque seria efetivo. Além disso, estudos como, aumento de potência efetiva, 

rendimento mecânico e termomecânico, também poderiam ser feitos para verificar a viabilidade 

do projeto. 
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Resumo: A prática esportiva vem crescendo de forma significante no Brasil e no mundo. A 

exposição de aparelhos de academia em séries, filmes ou redes sociais, proporcionam a 

popularidade do mesmo, assim como ocorreu com os remos ergômetros. Os remos ergômetros 

são simuladores de remada que recebem destaque por proporcionar grandes benefícios para a 

saúde, porém são aparelhos de custo alto. Assim, o presente trabalho teve por objetivo projetar 

um remo ergômetro de baixo custo seguindo a filosofia “do it yourself (DIY)", visando a prática 

de exercícios físicos dentro de casa. Para o projeto do equipamento escolheu-se perfis 

retangulares de metalon, que se mostrou eficaz ao suportar as cargas estabelecidas, com fator de 

segurança maior que um. Para o desenho CAD 3D do modelo foram testados alguns softwares 

CAD. Para cada parte importante do projeto, as peças foram apresentadas seguindo o requisito 

de serem de fácil acesso e de baixo custo. O modelo final do remo ergômetro proposto é 

apresentado com todas as peças a serem utilizadas, bem como o orçamento final para sua 

construção. O projeto DIY de remo ergômetro proposto apresentou um orçamento final 

satisfatório e é necessário a sua construção para garantir que todas as ideias propostas 

funcionam na prática. 

 
Apoio:  
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Resumo: Amputações de membros inferiores ou superiores é algo recorrente em todo o mundo 

e atinge milhares de pessoas há vários anos. Pessoas com tais deficiências fatalmente se tornam 

dependentes de outras pessoas. Tornando-as, na maioria das vezes, pessoas incapazes de 

contribuir com o mercado de trabalho, aposentando-as em condições subapropriadas para seu 

nível de instrução. A ajuda às pessoas que têm dificuldades em realizar pequenas tarefas a se 

tornarem independentes, ou mesmo incluí-las novamente ao mercado de trabalho e na sociedade 

são motivações para a escrita deste trabalho. Nas últimas décadas surgiu uma nova tecnologia 

inovadora e promissora para dar esperança a essas pessoas chamada Tecnologia Assistiva. Esse 

Trabalho busca o estudo sobre a morfologia humana, dados analógicos, digitais e conversores 

através da utilização do bracelete Myo ArmBand. Busca também introduzir conceitos de 

microcontroladores, linguagens de programação com a utilização da plataforma de 

desenvolvimento livre Arduino Uno. Um modelo de braço biônico de 3 dedos desenhado para 

conseguir captar e reconhecer os sinais elétricos de um braço com funções normais, e reproduzir 

tais movimentos de forma mais confiável possível no braço biônico. Pretendemos contribuir 

para futuras aplicações em pessoas que tenham alguma deficiência ou amputação de membros. 
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Resumo: A ocorrência e destino de compostos farmacologicamente ativos em corpos d’água 

tem se tornado um assunto muito importante no setor da química ambiental. O descarte destes 

fármacos, assim como a excreção desses do organismo após sua ingestão, tem causado 

frequente preocupação. Esses produtos podem, depois de descartados, ficar inalterados ou então 

sofrer algum tipo de modificação. Estudos indicam que os principais tratamentos biológicos 

utilizados para águas residuais não são suficientes para a remoção desses compostos, sendo 

alguns deles não biodegradados no ambiente. Isso os torna contaminantes de grande 

preocupação, pois podem ser prejudiciais tanto para o homem quanto para o meio ambiente. 

Com isso há um constante interesse na elaboração de métodos para que esses fármacos sejam 

removidos do efluente antes do seu lançamento. Este trabalho tem como objetivo avaliar a 

eficiência de remoção do diclofenaco de sódio, anti-inflamatório não-esteroidal, através do 

processo oxidativo avançado ferro metálico/peróxido de hidrogênio. Essa reação consiste na 

reação de redução do H2O2 catalisada por Fe0, que leva à formação de um radical hidroxila 

para cada mol de peróxido de hidrogênio presente no meio. Os íons ferrosos (Fe2+) agem como 

catalizadores para a decomposição do peróxido de hidrogênio em meio ácido, gerando o radical 

hidroxila; os íons Fe2+ e Fe3+ podem reduzir ou oxidar diretamente a matéria orgânica, e 

indiretamente, onde há a formação do radical hidroxila. Para a realização do experimento foram 

utilizados peróxido de hidrogênio e palha de aço. Todos os processos de degradação foram 

realizados em modo contínuo, utilizando-se um reator tubular de vidro (26 cm de altura, 5 cm de 

diâmetro e volume útil de aproximadamente 500 mL). Os testes realizados, tipicamente em 

volumes de 2 L, envolviam variações no pH, massa da palha de aço, concentração de peróxido, 

bem como o número de adições deste para que a eficiência de remoção seja aumentada. As 

amostras foram coletadas em intervalos convenientes, filtradas em membrana e submetidas a 

controle analítico. Após a variação dos parâmetros, resultados satisfatórios de remoção foram 

encontrados nas condições de 400 ppm de peróxido, adicionados em quatro vezes de 100 ppm 

ao longo de toda a reação, 10 g de palha de aço e pH igual 3. Os resultados mostraram que o 

sistema ferro metálico/peróxido de hidrogênio possui um elevado potencial para a degradação 

dos efluentes simulados testados. 
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Resumo: MAURICIO, TS*, SILVA MM, DIAMANTINO HD, SANTOS JHM, SILVEIRA 

JVW, REIS AB.  

Instituto de Ciência e Tecnologia   

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri -UFVJM, Diamantina/MG 

A purificação de águas residuais resultantes de processos de mineração através da sedimentação 

atualmente é muito utilizada por mineradoras. Entender o comportamento desse processo em 

diferentes concentrações de rejeitos é muito importante devido a variabilidade da composição 

do mesmo em diferentes regiões. Com isso é necessário o acompanhamento da turbidez, a qual 

representa a redução da transparência de um fluido devido a presença de materiais em suspensão 

que interferem na passagem da luz através do fluido. A partir desses conceitos é possível 

entender a cinética de sedimentação em diferentes concentrações avaliando a turbidez do 

clarificado, assim foram propostos ensaios de sedimentação em diferentes concentrações (7 

amostras com concentrações de sólido em água destilada de 5% a 65% (m/m) com passos de 

10%.), observando o comportamento dos sistemas ao longo do tempo, e, após 2 e 4 dias 

medindo o valor de turbidez dos clarificados. Após dois dias de sedimentação os sistemas 

apresentaram os seguintes resultados de turbidez (NTU) para as amostras com concentração de 

5% a 65% respectivamente de 29,6 a 5,63 e, após quatro dias de 24,9 a 4,75.  Foi observado que 

sistema com maior concentração de sólidos obteve um clarificado com menor turbidez assim 

podendo concluir que quanto maior for a concentração de sólidos na mistura e maior o tempo 

mais eficiente será o processo de sedimentação, devido no instante inicial a densidade da 

mistura ser mais alta criando uma tendência maior da deposição dos sólidos assim arrastando 

também partículas mais leves que tendem a permanecer  em suspensão. 

Referências: 

ADÃO BENVINDO DA LUZ et al. Tratamento de Minérios. 5ª Ed. Rio de Janeiro: 

CETEM/MCT, 2010. 

APHA, AWWA, WEF – “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 

20th ed., 2000. 

CREMASCO, MARCO AURÉLIO. Operações unitárias em sistemas particulados e 

fluidomecânicos. São Paulo: Blucher, 2012. 
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Resumo: Em Minas Gerais existem aproximadamente 8.500 alambiques, de acordo o SEBRAE 

(2001), que produzem cerca de 200 milhões de litros de cachaça. Apesar da importância cultural 

e econômica da cachaça, o seu resíduo, a vinhaça, que devido à sua alta demanda biológica de 

oxigênio apresenta alto potencial poluidor, sendo que para cada litro de cachaça produzida são 

gerados como coproduto 10 a 15 litros de vinhaça. Este grande efeito poluidor faz com que o 

tratamento para sua reutilização seja extremamente interessante tanto economicamente quanto 

ambientalmente. A biodigestão anaeróbia da vinhaça é, portanto, uma alternativa de tratamento 

vantajosa, por reduzir significativamente sua carga orgânica, onde a maior parte da DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) é convertida a biogás. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho foi a caracterização da vinhaça proveniente da cachaça artesanal como forma de 

subsidiar sua biodigestão para produção de biogás. E para tal, as seguintes análises foram 

realizadas, chegando aos seguintes resultados: 97,30% de umidade, 0,190% de cinzas, 

2,80°BRIX e 2,70% de matéria seca. Consequentemente, é possível arguir que pelo fato da 

vinhaça apresentar baixo teor de sólidos totais e por grande parte da matéria orgânica presente 

na vinhaça se encontrar solubilizada, a vinhaça apresenta-se como um substrato de fácil 

biodegradação anaeróbica. Por fim, é possível concluir que a vinhaça apresenta alto potencial 

para biodigestão anaeróbica, sendo, portanto, um meio viável para a produção de biogás. 
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Resumo: CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR E ESTUDO DA VIABILIDADE DE 

REPROCESSAMENTO DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO 

ARQUITETURA E ENGENHARIA - ENGENHARIA QUÍMICA 

FÓRUM CIENTÍFICO PESQUISA 

SANTOS JHM*, SANTOS PCM, DIAMANTINO HD, SILVA MM, MAURÍCIO TS, REIS 

AB, SILVEIRA JVW. 

Assim como qualquer outra atividade industrial, a mineração impacta negativamente o meio 

ambiente, o que leva este setor a enfrentar constantemente o desafio de alcançar a 

sustentabilidade das suas atividades. Tendo em vista a importância das questões ambientais, 

hídricas e do suprimento da demanda com relação ao consumo de recursos minerais, o presente 

trabalho objetivou caracterizar o rejeito de minério de ferro buscando viabilidade de 

reprocessamento e recuperação de água. A amostra de rejeito (em forma de pó (estado sólido)) 

foi obtida da empresa Samarco Mineração S.A e realizou-se a caracterização da mesma através 

de análises de composição química elementar utilizando-se Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) com  Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS). Realizou-se estudos da 

cinética de sedimentação para as concentrações de 25 %. 37,5 % e 50 % (massa de soluto/ 

massa de solvente) do rejeito afim de implementar técnicas para recuperação do ferro presente 

no rejeito e reciclo de água no processamento mineral. Nos ensaios de sedimentação foi possível 

obter pelo método de Talmadge-Fitch os seguintes tempos de espessamento: 22 min, 40 min, 80 

min para as respectivas concentrações de (25 %, 37,5 % e 50 % (m/m)). Foi possível obter uma 

recuperação de água de 50,5 %, 38,96 % e 28,98 % para as respectivas concentrações de (25 %, 

37,5 % e 50 % (m/m)), sendo que para tal recuperação não foi comprometido as operações de 

transporte do material. Por meio das análise de MEV/EDX, pode-se concluir que o rejeito de 

minério analisado é composto majoritariamente por Fe e Si respectivamente, evidenciando que 

o rejeito possui potencial de reprocessamento para a recuperação do ferro através de operações 

de separação magnética do lodo obtido na sedimentação e recuperação da água presente no 

clarificado através de operação de flotação. 

 

 
Apoio: UFVJM,FAPEMIG, CAPES, CNPQ. 
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Resumo: Filmes e materiais poliméricos possuem aplicações numerosas, como em embalagens. 

No caso das embalagens flexíveis, o controle de umidade é essencial, uma vez que as mesmas 

exercem papel fundamental na manutenção da qualidade do produto a ser embalado, o que 

resultará de forma direta na cadeia produtiva, oferecendo proteção contra fatores internos e 

externos de deterioração. Assim, estuda-se a permeabilidade ao vapor d’água (PVA) destes 

materiais, visando a conservação das características do produto e a restrição a danos físicos e 

biológicos. Porém, os equipamentos disponíveis atualmente são relativamente complexos e de 

alto custo, o que dificulta o estudo e a caracterização destes materiais. Dessa forma, o objetivo 

principal do projeto é desenvolver um protótipo que possibilite essa caracterização de maneira 

mais prática, e que possa ser produzido em dimensões que reproduzam as exigências 

normatizadas, de maneira acessível. Inicialmente, utilizou-se como filmes, embalagens de 

polietileno de baixa densidade em diferentes espessuras, adaptando-as para que pudesse ser feita 

a análise do PVA das mesmas. Os ensaios foram realizados em quadruplicata, de acordo com a 

norma ASTM E-96-80. A todos eles foram acrescidas quantidades de sílica gel azul, para que se 

avaliasse a umidade absorvida pelo filme em cada protótipo. Posteriormente, o filme foi preso 

ao protótipo, seguido de vedação e o protótipo montado foi submetido a um ambiente 

controlado, em dessecador a 75% UR a 25ºC. O mesmo procedimento foi realizado para todos 

os protótipos testados, e acompanhados por gravimetria, onde pesou-se diariamente no período 

de cinco dias, possibilitando o cálculo do PVA do filme utilizado. Encontrou-se problemas 

quanto à integridade dos filmes e dificuldades na montagem dos protótipos, devido, 

principalmente, ao modelo de lacre utilizado na fixação dos filmes ao protótipo. Ainda, 

buscava-se um modelo mais prático de ser usado e que não danificasse os filmes em análise. 

Seguiu-se para a confecção do protótipo como um todo, partindo de materiais poliméricos 

rígidos, no caso, o polimetilmetacrilato (acrílico) e o poli(tereftalato de etileno) (PET), em busca 

de um protótipo de menor peso, melhor qualidade e maior praticidade de montagem, para que 

pudesse ser usado em balança analítica. O lacre encontra-se definido, sendo assim, as etapas 

finais do projeto consistem em efetuar análises de PVA em filmes distintos, para verificar a 

veracidade da vedação e da integridade dos mesmos. 

 
Apoio: PROAE ; PROGRAD ; ICT 
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Resumo: Nos últimos anos a procura por biocombustíveis renováveis tem aumentado 

consideravelmente, seja pelo crescente preço do petróleo ou pela preocupação com o meio 

ambiente. As fontes renováveis de energia tornaram-se extremamente importantes. Nesse 

contexto, o biodiesel assume um papel de destaque, principalmente no Brasil, apresentando 

vantagens econômicas, sociais e ambientais. Segundo estudos, o grande mercado energético 

brasileiro e mundial poderá dar sustentação a um imenso programa de geração de emprego e 

renda a partir do biodiesel. Além disso, a sua utilização está relacionada à redução nas emissões 

de gases nocivos para o ambiente. Este biocombustível pode ser gerado a partir de diversas 

espécies oleaginosas, como a soja, a macaúba, o girassol, dentre outras, além das matérias-

primas de origem animal, tais como as gorduras e sebos dos suínos e dos bovinos. O biodiesel é 

uma mistura de alquil-ésteres de cadeia linear, obtida da transesterificação dos triglicerídeos de 

óleos e gorduras com álcoois de cadeia curta. A reação de transesterificação de óleos ou 

gorduras é realizada na presença de catalisadores ácidos, básicos ou enzimáticos. Os 

catalisadores mais empregados são os catalisadores homogêneos alcalinos, que são mais 

eficientes, promovendo altos rendimentos. Neste estudo foi utilizada a transesterificação com 

metanol, via catálise básica utilizando o NaOH como catalisador e com agitação magnética. A 

proposta também visou o desenvolvimento, em escala de bancada, de  um ambiente 

experimental, com a finalidade de produzir biodiesel a partir dos óleos de macaúba, soja e 

babaçu. Foram realizadas algumas caracterizações dos biocombustíveis produzidos, sendo elas: 

Índice de acidez, Viscosidade cinemática, Cromatografia camada delgada e Massa específica a 

20ºC. Posteriormente realizou-se análise de resultados, conforme as especificações da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Todos os biodieseis produzidos 

atenderam as especificações contidas no Regulamento Técnico ANP, bem como as obrigações 

quanto ao controle da qualidade. 

 
Apoio: ICT, FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
2
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0215 - Estudo da coordenação do ácido rosólico a metais de 

transição 
 
LUCAS DIAS SILVA,FLAVIANA TAVARES VIEIRA TEIXEIRA,DILTON MARTINS PIMENTEL 

 
E-mail: lukassilva25@yahoo.com.br 

 
Área: ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Resumo: Os metais de transição da tabela periódica possuem uma predisposição para formar 

uma variedade de complexos coordenados com outras moléculas (ligantes), uma vez que 

possuem orbitais ‘d’ livres. Com o objetivo de sintetizar e caracterizar compostos de 

coordenação do ácido rosólico (AR) com íons metálicos, várias rotas de síntese química foram 

estudadas. 

 As corridas experimentais tiveram como objetivo estudar a reação do AR com zinco, cobre, 

cobalto, ferro e bário utilizando etanol, acetona, metanol e éter como solventes. Os cloretos 

metálicos foram usados sempre em excesso, para garantir que todo o AR reagisse. Para otimizar 

as rotas, variáveis como temperatura, agitação, tempo de secagem, refluxo, filtração a quente e 

uso de agente desprotonante (solução de NaOH pH 10) foram testadas.  

Como forma de comprovar a formação de um complexo, os produtos obtidos a partir da síntese 

entre ácido rosólico e os metais de transição foram submetidos a análises de solubilidade, 

infravermelho, ponto de fusão, teste indicador ácido-base e espectroscopia de raios x por 

dispersão em energia (EDX).  

Tanto os reagentes quanto as amostras dos produtos obtidos foram insolúveis em água, hexano, 

tulueno e totalmente solúveis em etanol, metanol, acetona e éter. Com o aumento da 

temperatura, notou-se um aumento da solubilidade para a água como solvente. Em relação ao 

teste do ponto de fusão, tanto o AR quanto as amostras se degradaram a uma temperatura 

aproximada de 150 oC.  Uma variação em relação aos reagentes de partida foi observada para o 

infravermelho e EDX. O metanol e a acetona como solventes melhoraram o tempo de secagem 

dos experimentos em 75%, e o uso do éter em 99% quando comparados ao uso do etanol. De 

uma forma geral, observou-se que o ferro e o cobalto demonstraram um maior potencial de 

complexação quando reagido com o ácido rosólico para os testes realizados. 
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Resumo: Neste estudo almejou-se uma metodologia capaz de degradar de forma eficiente o 

formaldeído descartado por laboratórios de anatomia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), campus JK na cidade de Diamantina, de modo que a 

condição de solução aquosa fosse mantida. 

Existem processos capazes de oxidar o formaldeído, porém há a formação de ácido fórmico, um 

produto de reação que degrada facilmente materiais metálicos, usualmente presentes em 

componentes de sistemas de tratamento, como bombas, reatores e tubulações. Por este motivo, 

objetivou-se buscar um processo que permitisse a mineralização do formaldeído gerando, 

predominantemente, água e dióxido de carbono. 

Processos de oxidação avançada, como UV-H2O2, foto-Fenton e Fenton,são alternativas 

atrativas para que a mineralização a formalina, nome dado para solução aquosa para 

formaldeído, ocorra. A mineralização é caracterizada como a conversão do composto, neste 

caso o formaldeído, em dióxido de carbono e água, marjoritariamente. Entretanto, resultados 

mais expressivos de conversão do formaldeído são encontrados quando o método de UV-

Fenton, também chamado de foto-Fenton, é empregado. Faz-se necessário que altos valores de 

conversão de formaldeído sejam atingidos, uma vez que, por questão de segurança, aconselha-se 

que seja mantida como concentração máxima de formaldeído aceitável para o descarte até 1,61 

mg/L. Apesar de legalmente não existir delimitação de descarte deste tipo de substância. 

Com base no valor de concentração de formaldeído que garante segurança por um período 

duradouro de contato com a vida aquática, 1,61 mg/L, busca-se trabalhar com a degradação do 

formaldeído utilizando o método de UV-Fenton para alcançar um patamar de preservação 

ambiental satisfatório. 

Os processos Fenton e foto-Fenton, nome alternativo para o processo UV-Fenton, vem sendo 

amplamente estudados como alternativas de tratamento de efluentes, podendo serem utilizados, 

com eficiência considerável, como metodologias empregadas no tratamento de efluentes do 

laboratório de anatomia, visando a mineralização do formaldeído presente no resíduo 

descartado. 
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Resumo: O provimento das demandas para o desenvolvimento econômico global tem gerado 

uma crescente busca por recursos energéticos alternativos e sustentáveis, tendo em vista o 

esgotamento dos combustíveis fósseis e a crescente preocupação acerca dos impactos antrópicos 

no meio ambiente. Neste contexto, o presente trabalho apresenta um estudo da viabilidade 

econômica da implantação de uma indústria química produtora de etanol de segunda geração, 

obtido da fermentação de endocarpos de buriti (Mauritia flexuosa). Para tanto, foi realizado um 

detalhado plano de negócios com base em pesquisas de mercado, dimensionamento de 

equipamentos, estimativa da demanda energética e dados experimentais sobre o rendimento 

produtivo do álcool. No que tange o processo de conversão dos endocapos, foram realizados 

tratamentos simultâneos com ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, que alcançaram eficiência de 

88% e 82% na remoção de hemicelulose e lignina, respectivamente. A hidrólise enzimática 

executada mostrou 86% de conversão de celulose em glicose. A eficiência fermentativa foi de 

77,21% com o uso da levedura Saccharomyces cerevisiae. O gasto energético estimado foi de 

2,5 kW/kg de biomassa processada, com destaque para as operações de trituração da biomassa, 

hidólise ácida e destilação, que exigiram maior consumo de energia. Tendo em vista o exposto e 

a determinação dos cutos dos equipamentos projetados para a produção de etanol neste trabalho, 

o software CEPN 2.0 foi utilizado como ferramenta de auxílio para a análise econômica do 

empreendimento. O custo total de investimentos foi estimado em R$ 8.858.820; dos quais 

99,57% correspondem aos custos fixos, 0,27% aos custos pré-operacionais e 0,16% ao capital 

de giro. O custo de matéria prima para a produção de etanol foi orçado em R$ 0,99 por litro. 

Considerando o valor da venda do produto, determinado pelo acompanhamento de boletins 

semanais publicados pela Agência Nacional de Petróleo, o faturamento bruto mensal da 

empresa foi estimado em R$ 18.404,35. Efetuando-se o cálculo demonstrativo do resultado, 

conclui-se que o cenário para a biorrefinaria é de forte prejuízo, sua produtividade não consegue 

superar os gastos com os investimentos de implantação. A promoção da viabilidade do presente 

projeto depende da execução de um programa de gestão com foco na redução de custos, 

ampliação do leque de matérias primas e da reavaliação das etapas de produção do etanol, 

reduzindo operações unitárias e o tempo de processo. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
2
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0218 - Extração e Aplicabilidade de Corantes Naturais na 

Indústria Têxtil a partir de Tingimentos em Algodão 
 

MARIANA,JOÃO VINÍCIOS WIRBITZKI DA SILVEIRA,ARLETE BARBOSA DOS REIS 

 
E-mail: marianamartins.v@outlook.com 

 
Área: ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Resumo: RESUMO 

De um modo geral as indústrias tem mostrado uma forte tendência a adotar técnicas de 

reutilização de materiais e o uso de novas matérias primas derivada de fontes renováveis, a fim 

de minimizar efeitos negativos ao meio ambiente e concomitantemente proporcionar uma 

redução de gastos as empresas. Um exemplo são as indústrias têxteis no Brasil, que participam 

ativamente da economia e do desenvolvimento do país e destacam-se como setor estimulador da 

criação e utilização de novas técnicas e novos insumos com alta disponibilidade na flora 

brasileira. Pode ser explicitado o uso de corantes naturais, como os corantes extraídos das 

sementes de urucum, do açafrão, de frutos como amora, romã e pitaia, entre outros produtos 

naturais encontrado na literatura. Esses corantes extraídos podem ser aplicados na tintura de 

tecidos em indústrias têxteis. O tingimento é um processo que tem por finalidade a fixação de 

corantes sobre a fibra para conferir-lhe cor através da interação entre o corante e as fibras 

têxteis.  O presente trabalho mostra ensaios preliminares sobre a extração de corantes das 

espécies urucum, açafrão, amora, romã e pitaia, incluindo os métodos de extração utilizados e 

testes realizados a fim de detectar a o emprego desses corantes nos tingimentos utilizadas na 

indústria têxtil. A metodologia desenvolvida baseia-se em métodos de extração sólido-líquido e 

líquido-líquido para o as espécies citadas disponíveis na literatura que indicam a existência da 

viabilidade do emprego desses corantes e ainda em testes com variações nas condições de 

tingimentos dos fios de algodão cuja finalidade foi determinar a eficácia dos processos, bem 

como a viabilidade do emprego destes corantes. Espera-se com esse estudo, obter rendimentos 

satisfatórios nas extrações e que a partir dos testes de fixação dos corantes em algodão, possa 

ser analisada a empregabilidade desses corantes nos processos industriais.  

Palavras chave: Corantes Naturais. Matérias primas. Têxtil. Tingimento.  
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Resumo: A alumina é obtida majoritariamente através do processo Bayer. Tal processo 

consiste, basicamente, em solubilizar o hidróxido de alumínio (Al(OH)3) presente na rocha 

bauxita através da reação com soda cáustica (NaOH), separar as impurezas sólidas da solução 

contendo o produto de interesse, e, por fim, precipitar a alumina na forma hidratada 

(Al2O3.3H2O). O elevado preço dos insumos desse tipo de processo, como vapor e soda 

cáustica, torna necessária, cada vez mais,a otimização das linhas de produção, afim de gerar 

economias que aumentem a competitividade da empresa. Uma das operações presentes na linha 

de produção da Alcoa (na unidade de Poços de Caldas-MG) envolve a filtração da corrente 

proveniente da etapa de reação, a qual contém, dentre outros componentes, NaAlO2 em solução 

(produto de interesse do processo) e sólidos insolúveis. Durante a separação das frações sólida e 

líquida, uma lavagem da torta de filtração (lama vermelha) é realizada com intuito de recuperar 

parte da soda cáustica retida na mesma e então os resíduos remanescentes são enviados a um 

lago de deposição (lago de lama vermelha). Essa lavagem é realizada utilizando-se água do 

próprio lago, que é previamente aquecida em um trocador de calor a placas (PHE) utilizando 

como fonte térmica uma fração da corrente líquida proveniente da etapa de filtração. Como 

alternativa de otimização energética, o presente trabalho propõe a análise da inserção de um 

segundo trocador de calor a placas no aquecimento da água de lavagem e na consequente 

recuperação de soda cáustica durante a lavagem da torta de lama vermelha. Os resultados 

mostraram que a inserção do segundo PHE, o qual utiliza como fonte térmica uma corrente de 

vapor previamente condensada provindo das etapas de flasheamento da solução que passa pelos 

filtros, permitiu um aumento da temperatura da água de lavagem em comparação ao processo 

original, mesmo utilizando se um desvio inferior (8,3% m/m) ao existente no processo. Uma vez 

que a solubilidade da soda cáustica aumenta com a elevação da temperatura, simulações 

computacionais mostraram que um aumento na temperatura da água de lavagem de 

aproximadamente 2°C permitiu uma recuperação de 14,7 kg/h de NaOH a mais em comparação 

à planta original. Tal otimização fornece uma economia diária de 227 dólares, referente à não 

necessidade de se adicionar soda cáustica novamente ao processo, uma vez que uma maior 

quantidade desse insumo é recuperada na etapa de lavagem da lama vermelha. 

 
Apoio:  
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Resumo: Com o aumento das populações, cada dia se necessita de maior quantidade de 

matéria-prima para atender às crescentes necessidades do ser humano. No Brasil o minério com 

maior extração é o ferro. O ferro após passar por beneficiamento, gera uma grande quantidade 

de rejeitos que são dispostos em barragens ou são destinados a galerias subterrâneas, entre 1996 

e 2005 foram gerados 765.977 mil toneladas de rejeito referentes a mineração de ferro (IPEA, 

2012). Atualmente no intuito de se minimizar os resíduos dessa atividade busca-se alternativas 

para reutilização deste rejeito, uma possível aplicação é na fabricação de tintas. 

Segundo a Associação Brasileira de Fabricante dos Fabricantes de Tinta ABRAFATI, o Brasil é 

um dos seis maiores mercados mundiais para tintas, sendo a produção de tintas uma importante 

atividade econômica do país. 

Pela definição da ABNT tinta é um produto líquido pastoso ou em pó, com propriedades de 

formar película após a secagem ou cura, composto por uma mistura de resinas, pigmentos, 

solventes, cargas e aditivos. 

A resina é a principal matéria prima, é um polímero aglutinante das partículas de pigmento 

responsável pela cor, o solvente dissolve a resina dando a viscosidade desejada. Visando uma 

produção a partir de matérias primas de fácil acesso foram utilizados cola (resina), água 

(solvente), rejeitos da produção de minério de ferro (pigmento) e querosene (aditivo). A figura 1 

apresenta a tinta após aplicada de uma camada sobre o gesso. 

Figura 1: tinta aplicada sobre gesso 

  

Para caracterização da tinta foram realizados os testes determinação da massa especifica ABNT 

NBR 5829 e de aderência ABNT NBR 11003 

Para massa especifica foi encontrado Me= 1,101g/cm3, valor bem próximo do desejado, visto 

que as tintas encontradas no mercado possuem massa especifica em torno de 1,2g/cm3, o teste 

de aderência apresentou bons resultados visto que a tinta não saiu do substrato após a realização 

do ensaio. A figura 2 apresenta a amostra após a realização do ensaio. 

Figura 2: Ensaio de aderência 

  

Através das características observadas é possível concluir que a tinta possui qualidade e 

coberturas de acordo com o determinado pelas normas brasileiras e em consonância com a 

qualidade das matérias-primas utilizadas. 

 

 
Apoio: UFVJM, ICT, CNPQ, FAPEMIG, PROACE 
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SINT0221 - Purificação da glicerina gerada na transesterificação do 

óleo de macaúba 
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Área: ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Resumo: O processo de produção de biodiesel envolve uma reação de transesterificação de 

triglicerídeos (óleos e gorduras) e gera, além do biodiesel, glicerina e outros produtos 

indesejados. Estima-se que a produção de glicerina seja da ordem de 10 % em relação à matéria-

prima e, com o aumento da produção de biodiesel, a geração deste subproduto tem aumentado 

consideravelmente. A glicerina bruta gerada nesse processo necessita de tratamento para 

purificação, aumentando seu valor comercial. A glicerina purificada encontra aplicações  em 

vários setores industriais, tais como indústria farmacêutica, de cosmético, alimentícias, têxtil, 

entre outras. Este projeto teve como objetivo a proposta de uma metodologia para purificação da 

glicerina obtida na transesterificação do óleo da amêndoa da macaúba. O projeto envolveu 

etapas de pré-tratamento para evaporação do metanol remanescente da reação de 

transesterificação e etapas de caracterização da glicerina bruta obtida na produção de biodiesel, 

tratamento da glicerina bruta por acidificação, neutralização e adsorção em carvão ativado. Na 

etapa de acidificação, as amostras de glicerina bruta foram tratadas com ácido até pH 4,0 e 

deixadas em repouso até a formação de três fases: fase superior composta por ácidos graxos, 

fase do meio, rica em glicerol e fase inferior formada por sólidos (sais inorgânicos, sais de 

ácidos graxos). A fase rica em glicerina foi separada das outras fases pela diferença de 

densidade. A glicerina tratada obtida em cada amostra foi submetida ao processo de adsorção 

em coluna, usando carvão ativado como adsorvente, obtendo assim um produto com menor teor 

de ácidos graxos, álcool e sabão provenientes do processo de transesterificação. 

 
Apoio:  
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Resumo: A operação unitária de sedimentação utiliza a gravidade como força motriz para 

promover a separação de partículas sólidas em suspensão. Esse processo pode ocorrer de 

maneira contínua ou em batelada. Independentemente do tipo de operação, a operação resulta 

em duas frações finais: uma parte com elevada concentração de sólidos (conhecida como lodo) e 

outra com baixa concentração de sólidos em suspensão (clarificado). A fração de interesse 

depende do tipo de processo. Um dos métodos utilizados para dimensionamento dos tanques de 

sedimentação envolve um estudo da variação da interface de sedimentação ao longo do tempo. 

Esse ensaio pode ser facilmente realizado através de testes de proveta em escalas laboratoriais. 

Tentativas de se realizar o ensaio da proveta com amostras do minério a fim de se caracterizar a 

curva de sedimentação para esse tipo de amostra foram realizadas. Porém, devido às 

características do resíduo do minério, obteve-se dificuldade em acompanhar o limite da 

interface entre as diferentes fases ao longo do tempo. Afim de acelerar tal processo, e de melhor 

acompanhar a variação da interface formada pelo limite da fase de sedimento, diferentes testes 

foram realizados variando-se o pH da suspensão. Estudos iniciais, em pequena escala, revelaram 

que a sedimentação é acelerada quando o pH da suspensão é reduzido de valores neutros para 

valores em torno de dois. Além disso, a acidez do meio permitiu uma melhor aglomeração das 

partículas e um melhor acompanhamento da interface entre as duas fases. Ainda, afim de melhor 

caracterizar as amostras, testes revelaram que a concentração de sólidos em suspensão é de 

5,08% (em massa). Também, uma regressão de dados foi realizada a fim de se relacionar a 

variação da concentração de sólidos em suspensão com a turbidez (medida em NTU). Pretende-

se realizar, em testes futuros, o ensaio da proveta com o pH ótimo de sedimentação para melhor 

caracterizar a curva de sedimentação do sistema. Além disso, ensaios qualitativos mostraram a 

presença de diferentes fases de partículas sólidas. Planeja-se também a realização de testes mais 

precisos, de microscopia eletrônica e difração de raios-X para melhor caracterização do formato 

e tamanho das partículas. Espera-se, portanto, através de todos esses ensaios, obter dados 

empíricos essenciais para a adaptação de um modelo matemático conciso que represente com 

fidelidade o sistema de estudo. 
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para a obtenção do Diesel S10 no software EMSO 
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Resumo: O óleo diesel é um combustível fóssil produzido por meio do processamento do 

petróleo. Sua composição majoritária é de hidrocarbonetos saturados de cadeias longas e 

alcanos de C8 a C24. O processamento de diesel vem sendo monitorado devido à fatores de 

âmbito ambiental e às alterações de algumas características específicas relevantes que podem 

influenciar de forma significativa sua produção. Algumas dessas características são o elevado 

teor de enxofre e nitrogênio em sua composição. Óleos diesel com maiores índices de 

contaminantes como enxofre e nitrogênio estão casa vez mais presentes nas cargas das unidades 

de refino nacionais. De forma que estes necessitam de unidades de hidrotratamento que visem 

remover tais impurezas, a fim de viabilizar seu processamento, adequando-os de acordo com as 

leis e normas ambientais vigentes. Sendo que a redução do teor de enxofre é o principal objetivo 

do tratamento das correntes de gasóleos atmosféricos leves e pesados. O objetivo do presente 

trabalho foi o estudo da reação de hidrodessulfurização (HDS) em carga de diesel no intuito de 

obter como produto final uma carga de diesel S10 (diesel com máximo 10 ppm de enxofre). 

Simulações do processo foram realizadas no software EMSO (Environment for Modelling, 

Simulation and Optimisation), que se mostrou robusto para a aplicação proposta. Nesse estudo, 

foi possível obter um produto com teores de enxofre na qualidade do Diesel S10, indicando a 

viabilidade e aplicabilidade do software EMSO nesse tipo de processo industrial. 

 
Apoio: PIBIC/CNPQ (EDITAL CICT 001/2016); ICT/UFVJM. 
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Área: ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Resumo: Sabe-se que o fluxo natural do calor é de uma condição de alta temperatura para baixa 

temperatura. As bombas de calor são dispositivos capazes de forçar o fluxo de calor na direção 

contrária à natural, usando uma quantidade de energia para isso. Este trabalho tem como 

objetivo discutir sobre sistemas de bombas de calor para a comunidade da UFVJM. As bombas 

de calor podem transferir calor de fontes naturais, que se encontram no meio ambiente, como ar, 

solo ou a água. Elas são utilizadas nas indústrias principalmente para aquecimento de 

ambientes, aquecimento de água para lavagem, saneamento, limpeza e até mesmo para secagem. 

O sistema de funcionamento das bombas de calor pode ser dividido em 4 etapas. Primeiro o 

fluido refrigeração é comprimido, reduzindo seu volume, a pressão do sistema aumenta, 

consequentemente sua temperatura aumenta. Em seguida o fluido começa a perder energia, 

então o volume e a temperatura diminuem, fazendo com que o fluido passe passa de vapor para 

líquido. Nessa etapa que o calor é transferido é utilizado para o aquecimento. Na terceira etapa, 

o fluido se expande, saindo como gotículas de líquido em vapor à baixa pressão. Nesse 

processo, temperatura e pressão diminuem e o fluido se vaporiza. Por ultimo as gotículas 

restantes são vaporizadas, absorvendo energia na forma de calor. Nesta etapa, fluido sai 

totalmente gasoso e a baixa pressão. Portanto, conclui-se que as bombas de calor podem ser 

utilizadas tanto para conforto como para projetos industriais. No entanto, os projetos em escala 

industrial possuem grandes dimensões e podem apresentar desafios, tais como a presença de 

grandes quantidades de ruídos desagradáveis. Este sistema assume uma crescente importância 

industrial, o que torna ainda mais coerente a busca pelo aprofundamento dos conhecimentos a 

cerca deste processo e pela constante aprimoramento do mesmo. 

 
Apoio:  
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Resumo: A poluição do meio ambiente é um assunto que está em constante estudo, buscando as 

possíveis causas poluidoras, além de maneiras de minimizar estes impactos ambientes. Podemos 

citar o descarte incorreto de resíduos químicos, como uma dessas causas, já que em algumas 

universidades descarta-se o resíduo, gerado em aulas práticas, diretamente nas pias e sem o 

correto tratamento. O tratamento e descarte final dos resíduos é responsabilidade da Unidade 

Geradora – UG, ou seja, quem gerou o resíduo deve realizar o tratamento adequado e a 

disposição final do mesmo, atendendo as condições do CONAMA para descarte de efluentes. 

Dentro desse contexto, foi elaborado um procedimento para o tratamento e descarte seguro dos 

resíduos gerados nas aulas práticas de Química Inorgânica do Instituto de Ciência e Tecnologia, 

com o intuito de minimizar a sua toxicidade, seu armazenamento e impactos ao meio ambiente. 

Foi feita a segregação dos resíduos gerados por práticas. Para cada resíduo foi feito 

levantamento do volume gerado e das substâncias presentes em cada um. Foi detectada a 

predominância de cátions metálicos, como Al3+, Cu2+, Fe3+, Pb2+, Mg2+, Ca,2+, Co2+, os 

resíduos foram agrupados em categorias (grupos I a V). Com base nas características dos 

resíduos gerados, estes foram tratados pelo método de precipitação e neutralização de ácido e 

base e secagem (para resíduos sólidos). Através do valor de pH que o resíduo apresentava, e o 

grupo ao qual o metal pertencia, foi possível escolher a forma de tratamento e o reagente 

adequado a ser utilizado. A maioria dos resíduos gerados nas aulas práticas de Química 

Inorgânica, realizadas no primeiro período de 2017 apresentavam pH ácido e presença de metais 

do grupo I, II, III, IV e V em seu meio. Logo, era preciso realizar a remoção destes metais e 

ajustar o pH para 5-9, intervalo permitido pelo CONAMA. Todos os tratamentos realizados, 

foram ajustados para pH mais próximos de 7-8, garantindo assim a neutralização. Através dos 

resultados é possível afirmar que o tratamento de resíduos é benéfico e eficiente, visto que as 

soluções alcançaram as condições permitidas para descarte e os métodos desenvolvidos são de 

baixo custo e de fácil aplicação, podendo inclusive, serem realizados, ao final de cada período, 

pelos próprios alunos que cursaram a disciplina. 
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Resumo: Estudos demonstram que a utilização do cloro em Estações de Tratamento de Água 

(ETAs) pode contribuir para a formação de subprodutos orgânicos halogenados indesejados, tais 

como os Trialometanos (TAMs), quando há presença de matéria orgânica algogênica, composta 

por algas e cianobactérias. A Microcystis aeruginosa é uma espécie de cianobactéria com 

frequentes registros em eventos de florações no país e é relacionada com a formação de TAMs 

durante a cloração da água. Desse modo, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de 

método analítico por Extração Líquido-Líquido para detecção e quantificação de TAMs por 

Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (LLE-CG-MS), bem como a 

aplicação do mesmo para avaliar a formação de TAMs em ensaios de cloração de células de 

Microcystis aeruginosa, simulando situações em ETAs. A densidade de 1,0 x 10^6 células.mL-

1, obtida durante a fase exponencial de crescimento (período de 20-25 dias), foi utilizada para 

os ensaios por estar associada a eventos de floração. A contagem das células foi feita utilizando 

microscópio óptico, com auxílio da câmera de Neubauer, recomendada para quantificação de 

células fitoplanctônicas e de cianobactérias.O cloro gasoso foi escolhido como oxidante, por ser 

usualmente utilizado nas estações de grande porte, uma vez que reduz a utilização de espaços 

para armazenamento dentro da estação e minimiza problemas logísticos no abastecimento, 

comparando-se com hipoclorito de cálcio ou sódio. O método obteve baixo tempo de análise 

(<12 minutos), excelente seletividade, precisão, repetitividade e sensibilidade, com 

possibilidade de aplicação para análises de rotina em detrimento de outras técnicas consideradas 

mais automatizadas. Também apresentou-se eficiente na aplicação em amostras reais, podendo 

ser implantado em processos de monitoramento de TAMs em ETAs. Foi observada a alta 

demanda de cloro durante os ensaios e elevada concentração dos subprodutos quando submetida 

à dosagem de cloro gasoso (Cl2) de 2,5 mg.L-1 e 5,0 mg.L-1, com destaque para o 

triclorometano, sendo outras espécies de monitoramento obrigatório não detectadas ou não 

formadas, justificado pela ausência de bromo. A contradição de valores na literatura de 

formação de TAMs e a alta demanda de cloro nos ensaios de dosagens associados à baixa 

remoção de células podem estar relacionadas à composição heterogênea da fração dissolvida das 

amostras cloradas. 
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Resumo: O Vale do Jequitinhonha apresenta uma profunda assimetria econômico-espacial, e 

ocupa posição desfavorável em comparação a outras regiões de planejamento do estado de 

Minas Gerais. Por estes e outros fatores, desde a década de 1970, a região tem sido foco de 

políticas públicas voltadas para o seu planejamento e desenvolvimento, uma vez que, 

historicamente, a região é marcada pela incapacidade governamental no gerenciamento de 

questões públicas de interesse comum: áreas de preservação ambiental, infraestrutura urbana, 

habitação, transporte, defesa civil, violência urbana, recursos hídricos, saneamento, dentre 

outros. Para o aprimoramento do projeto, a área urbana do distrito sede de Diamantina foi 

mapeada com a utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Geotecnologias, 

desta forma,com esse mapeamento foi possível obter alguns resultados que devem ser 

implantados para que o dstrito se desenvolva através de um planejamento urbano e cumpra as 

leis que são determinadas no Plano Diretor e Estatudo da Cidade. Com a execução do projeto 

foi possível delimitar um novo perímetro urbano para a sede no ano de 2014; a criação de um 

limite para os bairros; fazer um mapeamento das ruas, determinando suas peculiaridades, sua 

extenção e quais destas possuem calçadas; analisar as casas que se encontram fora do perímeto 

urbano e assim, propor uma nova delimitação do perímetro; fazer uma análise sobre a vacância 

da sede para entender as áreas que ainda podem ser construídas sem que as casas estejam fora 

do limite se tornando irregulares e um mapeamento de área verde, com uma análise de árvores 

em vias públicas e áreas verdes em geral. O uso das geotecnologias, juntamente com o SIG 

podem trabalhar a favor da comunidade, o que é de suma importância. Com projetos como estes 

os gestores são capazes de criar políticas públicas mais eficientes, evitando gastar a verba 

pública com projetos que não atendem realmente a população e vão antender o que determina o 

Plano Diretor. 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, UFVJM, CENTRO DE 

GEOCIÊNCIAS (CEGEO), LABOTATÓRIO DE POPULAÇÃO E AMBIENTE (LPA) 
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Resumo: Planejar significa criar um plano para otimizar alcance de um determinado objetivo, 

no caso do planejamento urbano, projeta-se o espaço, a utilização do mesmo, a cidade. O Vale 

do Jequitinhonha apresenta uma profunda assimetria econômico-espacial se comparada à outras 

regiões em Minas Gerais. Nesta perspectiva, o município São Gonçalo do Rio Preto, inserido no 

Vale, em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

implementa este projeto que, utilizando das geotecnologias, ferramentas ligadas às geociências e 

correlatas que promovem avanços significativos no desenvolvimento de pesquisas, a criação do 

Cadastro Multifinalitário onde, através de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

espera-se a criação dos limites dos bairros, quadras e ruas, além de quantificar as edificações 

realizando a análise do cadastramento perante a prefeitura, fornecendo informações para sua 

atualização. Além desses elementos objetiva-se também capacitar a equipe dos gestores e 

agentes interessados na utilização e manutenção das informações geradas, garantindo autonomia 

da Prefeitura em gerir as informações. Os dados são adquiridos através do aerolevantamento e 

as informações são validadas em campo. A implementação deste projeto traz diversos 

benefícios à Prefeitura, dentre eles, o melhor conhecimento de seu território, permitindo assim 

um melhor ordenamento, bases oficiais contendo os limites dos bairros e os nomes das ruas, 

bem como suas respectivas Leis de criação, facilitando o trabalho dos Correios, Copasa, Cemig, 

comércios em geral, e a vida dos moradores, que podem informar com propriedade seu endereço 

oficial. Além disso, a análise do cadastramento perante a prefeitura promove um melhoramento 

na arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), verba essa que deve ser destinada 

para a manutenção dos equipamentos públicos.  

No projeto foram encontrados resultados parciais até o momento, dentre eles, 8 bairros, cerca de 

78 ruas e aproximadamente 1163 casas, sendo que 1000 são registradas na prefeitura e apenas 

890 pagam o IPTU, além disso, está em andamento a análise do perímetro urbano, sendo que o 

atual não contempla todas as casas da mancha urbana aglomerada e foi gerada através do 

aerolevantamento uma imagem da área do município com alta resolução e georreferenciada, 

permitindo quantificações. O projeto foi iniciado em fevereiro de 2018 e está em andamento. 

 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO JOÃO 

LEOPOLDO DUMONT BEM COMO TODA A EQUIPE DA PREFEITURA POR TODO O 

APOIO E FINANCIAMENTO, AO REITOR GILCIANO SARAIVA E TODOS OS 

ENVOLVIDOS DA UFVJM POR PERMITIR QUE ESSA PARCERIA SE FIRMASSE E A T 
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Resumo:  A ocupação de áreas de risco para construção de moradias é um quadro nacional e 

está intimamente ligada à falta de um Plano Diretor que organize o planejamento urbano de uma 

cidade. Essa ocupação desordenada, juntamente com outros fatores climáticos, faz com que 

muitos desastres com vítimas fatais vem ocorrendo ao longo das últimas décadas, 

principalmente a partir da metade do século XX com o intenso êxodo rural brasileiro. A 

estruturação do Plano Diretor vai auxiliar uma cidade como Teófilo Otoni, por exemplo, que 

apresenta um relevo tão acidentado, a obter diretrizes de uso e ocupação do solo nas regiões de 

risco geológico, através de mapeamento e classificação dessas áreas quanto a intensidade do 

risco e como agir nas construções que já se encontram nesses locais. Objetivos Analisar o Plano 

Diretor da cidade de Teófilo Otoni propondo pontos para sua alteração visando a melhora no 

planejamento urbano da cidade. Metodologia Avaliou-se o Plano Diretor de Teófilo Otoni para 

propor medidas que visem a solução e/ou prevenção dos desastres naturais provocados por 

escorregamentos de massa, que tem influência antrópica devido ao uso inadequado do solo.  

Gomes et al. (2014, apud RAMOS; GOMES, 2016) fala que apesar do Plano Diretor de Teófilo 

Otoni estar de acordo com o preconizado na Constituição da República e no Estatuto da Cidade, 

não existem projetos para fiscalização das obras, ou seja, o Código de Obras também é um 

agravante desses casos citados. Conclusão O Plano Diretor é o principal instrumento para 

normalizar o uso e ocupação do solo de uma cidade. Através dele que é feito um planejamento 

adequado da localidade, mostrando aonde a cidade pode vir a crescer com o aumento da 

população. Mas não é apenas tendo esse instrumento que vai impedir que áreas de risco de 

escorregamento de massa sejam ocupadas pela população, devendo ter um Código de Obras e 

Postura como ferramenta essencial para o cumprimento das diretrizes preconizadas. 

Referências 
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Resumo: Com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- 

CNPq, a pesquisa consiste numa análise da produção do espaço como potencializador de 

processos ambientalmente conflitivos. O conceito de espaço foi discutido em todo o trabalho, 

bem como foram analisadas as naturezas do espaço absoluto e relativo para entender os 

processos urbanos de produção e reprodução social. Para isso, foi abordado a concepção de 

produção do espaço do filósofo Henri Lefebvre (1991), além de outros referenciais teóricos. 

Estas discussões foram fundamentais para compreender melhor a respeito dos processos 

conflitivos entre ocupação e preservação no espaço urbano. O caso da Serra dos Cristais em 

Diamantina, Minas Gerais, foi discutido como caso de ocupação conflituosa do solo urbano. 

Neste processo, existe uma problemática que ainda não foi solucionada: a de poder garantir o 

direito a habitações regulares, que atendam a um padrão de vida adequado à saúde e o bem 

estar, para cidadãos e residentes da serra. Apesar da árdua luta que se prolonga dia após dia em 

Diamantina, diversos mecanismos estão sendo acionados para tentar colocar fim a esta tensão 

que envolvem os moradores e as autoridades políticas, como exemplo a delimitação da Zona 

Especial de Interesse Social e a possibilidade de fornecer moradia pelo financiamento do 

programa "Minha Casa, Minha Vida". Dessa forma, tem como objetivo/promessa fornecer 

infraestrutura urbana e assegurar o direito à moradia para a população de baixa renda. Diante do 

exposto, surgem os seguintes questionamentos: até quando a preservação ambiental se legitima 

em detrimento da ocupação social, esta como resultado da segregação imposta a marginalizados 

pelo sistema econômico-político? Com a Serra dos Cristais em pleno conflito de interesses 

diversos e distintos, como sua produção se dá socialmente entre os agentes envolvidos? Estes 

questionamentos colaboraram para identificar as particularidades da produção e reprodução 

capitalista do espaço. A abordagem lefebvriana também contribui no entendimento do processo 

de produção do espaço geográfico, ao mesmo tempo em que fundamenta a nossa concepção a 

respeito da forma desigual de como esse espaço é produzido. Por fim, este trabalho colabora na 

identificação de mecanismos que possam minimizar os impactos dos conflitos ambientais e no 

caso específico, da tensão que envolve a Serra dos Cristais, sobretudo visando o bem-estar dos 

habitantes e a garantia de um meio ambiente seguro. 

 
Apoio: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO- CNPQ 
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Resumo: Na engenharia são encontrados diversos elementos mecânicos e estruturais sob torção 

sendo os eixos de transmissão de potência uma das principais aplicações. Para um 

dimensionamento adequado desses componentes é preciso conhecer as propriedades do material 

utilizado, e isso é feito por meio dos ensaios mecânicos. O ensaio de torção, exige a utilização 

de equipamentos de custo elevados, dessa maneira, no âmbito da engenharia Mecânica da 

UFVJM, essa é uma lacuna na disciplina de Resistência dos Materiais que não contempla aulas 

práticas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é projetar uma bancada didática para estudos 

de eixos submetidos à torção pura, sendo essa bancada modular, de baixo peso e custo, 

auxiliando no desenvolvimento das aulas da disciplina de Resistência do Materiais. Para isso, 

foram realizados estudos de bancada/máquina de torção existentes no mercado, afim de 

entender o princípio de funcionamento e identificar os principais componentes e ajustes 

comumente utilizados. O projeto da bancada proposta neste trabalho contempla ajustes que 

permitem a utilização de corpos de prova de diferentes diâmetros, comprimentos e material. A 

parte estrutural da bancada foi avaliada por um modelo numérico de elementos finitos afim de 

identificar os pontos críticos da estrutura. Paralelamente, foi proposto um roteiro de laboratório 

para ser usado com a bancada. Para avaliar a carga crítica no suporte para peso que poderia ser 

utilizada durante o experimento sem que haja o tombamento da bancada foi feito um estudo da 

estabilidade da bancada. Os resultados obtidos com as simulações mostraram que os 

componentes estão dimensionados, segundo o critério de von Mises. De acordo com o estudo da 

estabilidade o valor da massa crítica para o tombamento da bancada é superior aos valores 

propostos para utilizar durante a prática de laboratório. Portanto, o protótipo da bancada, de 

acordo com o projeto, é de baixo peso e custo, sendo de funcionamento simples e com soluções 

de fácil implementação. Dessa maneira, o próximo passo do projeto, será a fabricação e efetiva 

implementação em aulas práticas. 

 
Apoio: CNPQ FAPEMIG CAPES. 
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Resumo: O sistema nervoso periférico responde à lesão axonal com regeneração espontânea, 

entretanto, na maioria das vezes, não há qualidade funcional. Numerosas tentativas têm sido 

feitas para aumentar e acelerar a regeneração dos nervos, uma delas é a fotobiomodulação. A 

terapia com diodos emissores de luz (LED) é uma opção promissora e de baixo custo, ademais 

não há estudos que investiguem a ação do LED sobre os marcadores do estado redox no nervo e 

músculo desnervado após axonotmese. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi 

verificar os efeitos do LED sobre os marcadores do estado redox em um modelo experimental 

de axonotmese do nervo mediano. Trinta e duas ratas da linhagem Wistar foram divididas 

aleatoriamente em quatro grupos de oito animais: GL2; GL21; GC2 e GC21. Todos os animais 

sofreram uma lesão de esmagamento do nervo mediano com pinça hemostática durante dois 

minutos. Os grupos GL2 e GL21 receberam duas e dez aplicações de LED (630 nm) 

respectivamente, os grupos GC2 e GC21 não realizaram qualquer tipo de tratamento. Os 

animais do grupo GL2 e GC2 foram eutanasiados após 48 horas da lesão e os animais dos 

grupos GL21 e GC21 após 21 dias. O nervo mediano e o músculo flexor profundo dos dedos 

foram coletados para análise dos parâmetros redox. O LED (630nm) não alterou 

significativamente a concentração das enzimas catalase e superóxido dismutase nem alterou a 

capacidade antioxidante total no músculo desnervado, entretanto diminuiu o dano oxidativo a 

lipídeos no GL21 (p = 0,05) e a proteínas no GL2 (p = 0,02) em comparação aos GC21 e GC2, 

respectivamente. Na análise do tecido nervoso houve tendência para um aumento da 

peroxidação lipídica e diminuição da atividade antioxidante da enzima superóxido dismutase 

nos GL2 e GL21, todavia o GL2 apresentou diminuição de dano oxidativo a proteínas e 

aumento da atividade antioxidante da enzima catalase. Ademais, houve tendência de aumento da 

capacidade antioxidante total dos nervos irradiados com LED. A fotobiomodulação com LED 

(630 nm) e protocolo utilizado, no modelo experimental de axonotmese do nervo mediano, 

interfere no estado redox do músculo desnervado e nervo axotomizado. 
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SINT0232 - A influência do grupo externo na acuidade e resolução de 

filogenias: um estudo com métodos de parcimônia em estudos 
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Resumo: A escola da Sistemática Filogenética (ou ainda Cladística) surgiu na Alemanha na 

década de 1950, e defende que a estrutura de classificação dos seres vivos deve refletir o 

conhecimento da relação de parentesco entre táxons. Essa escola trouxe métodos explícitos e 

testáveis para escolhas de hipóteses filogenéticas. A polarização de estados de caracteres em 

apormóficos e plesiomórficos é uma dessas novidades apresentadas pela Cladística. Uma 

maneira de determinar a polarização dos estados de um dado caráter é definindo um grupo 

externo, que é um grupo composto de táxons para comparação ao grupo de interesse – o 

chamado grupo interno. No estudo da filogenia de um determinado grupo taxonômico é 

proposto que o pesquisador utilize como grupo externo funcional um subgrupo dentro da 

amostragem de grupos externos. Diversos autores argumentam que a escolha do grupo de 

enraizamento pode mudar o sentido da polarização dos estados, o que por sua vez altera a 

topologia final do cladograma. O objetivo do presente trabalho foi estimar o quanto a 

amostragem taxonômica do grupo externo e a distância do grupo externo funcional em relação 

ao grupo interno interferem na acuidade da topologia do mesmo grupo interno. Utilizamos 

simulações a partir de matrizes e topologias reais publicadas em artigos, depositadas no 

Morphobank. Para tal, criamos um índice de similaridade entre topologias (baseado na distância 

SPR) repesado pelo índice de resolução. Os resultados indicam preliminarmente que não há 

influência da completitude do grupo externo, nem da distância na acuidade e na resolução da 

filogenia do grupo interno. Reconhecemos os fatores que provavelmente estão influenciando na 

nossa análise na maior parte da amostragem, onde essa ausência de correlação pode ser espúria. 

Os vieses estão relacionados a: a) amostragem menor do grupo externo do que o grupo interno; 

b) baixa amostragem geral taxonômica; c) resolução prévia do grupo interno; d) presença de 

uma grande quantidade de missing data (dados ausentes) na matriz original. Dessa forma, o 

próximo passo é trabalhar com filogenias moleculares e outros métodos de recuperação de 

histórico de parentesco (i.e., probabilísticos). 
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Resumo: As interações entre plantas e polinizadores são componentes chave para produção de 

frutos e, portanto, de alimentos, em mais de 80% das espécies de plantas com flores. Dessa 

forma, o serviço ecossistêmico de polinização apresenta relevância ecológica, na medida em que 

tange padrões e processos que ajudam a compreender o funcionamento dos ecossistemas; bem 

como econômica promovendo a produção da maioria dos frutos e sementes que compõe a dieta 

humana e animal, além de, no caso das abelhas, resultar na produção de mel e produtos 

associados. Assumindo esta perspectiva, este projeto se propõe a estudar as interações 

estabelecidas entre abelhas produtoras de mel e as plantas que elas polinizam na área da Escola 

Família Agrícola de Veredinha (EFAV). Para a realização do projeto, foram coletadas 

semanalmente amostras de pólen e mel de uma colmeia da abelha europeia Apis mellifera. As 

amostras foram preparadas utilizando-se técnicas usuais e montadas em lâminas para posterior 

identificação dos grãos de pólen e por consequência das plantas utilizadas pelas abelhas como 

fonte de néctar (mel) e pólen. O caráter cidadão desta proposta (citizen science) reside no fato 

de que as coletas e a identificação do material serão realizadas pelos estudantes secundaristas da 

escola com auxílio dos estudantes universitários bolsistas e voluntários deste projeto. Após 

identificadas as principais plantas utilizadas pelas abelhas serão realizadas observações do 

comportamento das abelhas nas flores para verificação de sua importância como polinizadores 

(contato com androceu e gineceu) ou pilhadores de recursos (quando não contatam os órgãos 

reprodutivos). Além disso, como resultado prático deste trabalho, além das publicações na 

forma de artigos científicos inéditos na forma de pesquisar que aqui propomos, esperamos 

produzir um calendário de plantas importantes para abelhas fortalecendo assim a atividade 

apícola e a preservação de recursos naturais relevantes para as abelhas na região da escola. Dado 

o contexto biogeográfico de alta diversidade biológica no qual a escola está inserida, na cidade 

de Veredinha, Minas Gerais, localizada no domínio fitogeográfico do Cerrado, encontramos a 

prevalência de méis poliflorais e reservas de pólen mustiespecíficas, a não ser no período de 

floração dos eucaliptais ou cafezais, quando já esperavamos que estes tipos polínicos fossem 

majoritários nas amostras. 
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Resumo: A biotecnologia moderna tem sido utilizada para o melhoramento genético de muitos 

organismos. Na última década houve grandes avanços  nesse âmbito, como desenvolvimento da 

tecnologia de transformação genética do milho, destacando-se o milho Bt que apresenta ação 

inseticida, uma importante ferramenta de manejo a fim de mitigar, as injurias causadas por 

insetos praga, além de reduzir o uso de agrotóxicos no meio ambiente. Os insetos estão entre os 

organismos não alvo, que podem ser comprometidos pelo uso de inseticidas e herbicidas. Esses 

animais dominam as bases alimentares atuando de várias maneiras, realizando funções 

importantíssimas para o ecossistema como polinizadores, dispersores, na ciclagem de matéria 

entre outros. Portanto é de vital importância, pesquisar sobre a relação entre a comunidade de 

insetos, as plantas OGMs e os agrotóxicos. O presente trabalho visou avaliar a diversidade da 

entomofauna encontrada em cultivos de milho transgênico e tratados com herbicidas. A coleta 

dos insetos foi realizada na Fazenda Rio Manso, no município de Couto de Magalhães de Minas 

e analisadas no laboratório de Controle Biológico da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Os resultados obtidos indicaram que os insetos associados a esse cultivo pertencem à 

classe Insecta e Arachnida. Relativamente a estes grupos, a ordem Coleoptera foi a mais 

representativa (com 36% dos exemplares), seguida de Hymenoptera (18%), Hemiptera (13%), 

Orthoptera (9%), Diptera (9%), Isoptera (2%), Dermaptera (2%) e aranhas com (13%). 

Relativamente à ordem e famílias mais abundantes no cultivo: Hymenoptera (Formicidae) 

seguida de Coleoptera (Bostrichidae). No índice de diversidade de Shannon não houve interação 

entre variedades transgênica e variedade isolinha e os herbicidas. A proporção relativa das 

Formicidae e dos Bostrichidae encontrados no cultivo sugere que estas famílias podem não estar 

sendo afetadas pelas proteínas do milho geneticamente modificado e pela ação dos herbicidas. 

Porém a ausência de insetos não alvos podem ser indícios negativos da ação dos herbicidas, já 

que o manejo das plantas daninhas pode alterar a abundância e a flora de diferentes espécies 

dessas plantas, o que pode prejudicar artrópodes herbívoros, seus inimigos naturais, 

polinizadores, dispersores entre outros, que a utilizam como abrigo, refúgio, fonte de alimento, 

para o seu desenvolvimento e locais de reprodução. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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SINT0235 - Influência do número de operários sobre o padrão de 

escavação de túneis em Cortaritermes silvestrii (Isoptera:Termitidae) 
 
JULYA PIRES SOUZA,LUÍS PAULO SANT'ANA,LUIZ HENRIQUE LEAL,THIAGO SANTOS 

 
E-mail: julyapiresdtna@hotmail.com 

 
Área: BIOLOGIA GERAL 

 

Resumo: Alguns fatores têm sido listados na tentativa de melhor entender padrão de escavação 

de túneis em cupins. Dentre estes, destacam-se o comportamento auto-organizado, fatores 

ambientais, características morfológicas dos operários, comunicação química e física, a 

escavação por “escavadores de topo”, e a teoria do forrageamento ótimo. Desta forma, através 

do presente trabalho objetivou-se investigar se o número de operários influencia no padrão de 

escavação de túneis em Cortaritermes silvestrii. Para as observações do comportamento de 

escavação foram utilizadas arenas bidimensionais preenchidas por areia com diferentes números 

de indivíduos em cada bateria, variando de 20 a 200 operários. Uma vez registrada a atividade 

de escavação, após 24 horas de experimento, foram medidos a área escavada, a taxa de 

escavação, o número total de túneis, o tempo para início da escavação (TIE), o tempo para 

início da bifurcação (TIB) e os ângulos entre as bifurcações observadas. Em relação aos 

resultados obtidos, observou-se que existe uma relação entre a área escavada (β= 0,4959, p < 

0.001), a taxa de escavação, o número total de túneis escavados (β = 0,3917, p < 0.001), o TIE 

(β = -0,2935, p < 0,001), TIB (β = - 0,0729, p <0,001) e o número de operários em cada arena. 

Ao aumentar o número de operários, aumenta-se a força de trabalho, a demanda por espaço, a 

excitação dos indivíduos, a deposição de feromônios e a velocidade de escavação. Portanto, 

concluiu-se que o número de operários está relacionado ao padrão de escavação de túneis em C. 

silvestrii. 

 
Apoio: CAPES E FAPEMIG 
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SINT0236 - Levantamento rápido da fauna silvestre do Rio Paraúna. 
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ALEXANDRE QUEIROZ 
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Resumo: Importante para criação de área de preservação ambiental os Cânions do Paraúna 

possuem beleza cênica, relevância ambiental e potencial turístico de destaque nas áreas de 

abrangência da bacia do Rio Paraúna. A identificação de espécies da fauna silvestre da região, 

em particular os grupos faunísticos mastofauna e avifauna, é essencial, uma vez que estes 

grupos de animais são excelentes bioindicadores da qualidade ambiental do habitat devido a sua 

relação com a vegetação e por serem mais suscetíveis a modificações. Dessa forma, o presente 

trabalho teve como objetivo realizar um levantamento rápido da fauna silvestre na região dos 

Cânions do rio Paraúna. O levantamento foi realizado nas seguintes regiões: área da Usina Rio 

Paraúna e na comunidade de Peixe, além da região que abrange a Ponte da Prata, Ponte 

Contagem e Córrego do Bicho.O trabalho foi realizado no período de 07 a 10 de setembro e 23 

de setembro de 2017, ou seja, no período da seca.Para o inventariamento utilizaram-se os 

métodos de observação direta, o qual consiste na visão em tempo real do animal e de 

observação indireta, evidências ou vestígios (pelos, fezes, rastros e pegadas) deixados pelos 

animais. Registrou-se a ocorrência de doze espécies de aves, tais como Ardea alba, Cairina 

moschata e Turdus leucomelas, e três espécies de mamíferos.Tendo em vista o curto período de 

levantamento dos animais aliado a um número relativamente alto de espécies identificadas, 

conclui-se que a região dos Cânions do Paraúna é detentora de grande potencial para torna-se 

área de proteção ambiental, bem como para contemplação paisagística. Destaca-se a 

necessidade de um levantamento faunístico contemplando outros grupos, como também a 

realização de outra campanha no período chuvoso. 

 

 
Apoio: AO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS E A ONG CAMINHOS DA 

SERRA 
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SINT0237 - Limitação polínica em plantas visitadas por beija-flores no 

Campo Rupestre em Diamantina - MG 
 

SABRINA APARECIDA LOPES,STEFFANI NAJARA DE PINHO QUEIROZ,BÁRBARA 

APARECIDA LOPES COELHO ,LUCAS BENÍCIO DE CASTRO,ANDRE RODRIGO RECH 

 
E-mail: sabriny_lopes@hotmail.com 

 
Área: BIOLOGIA GERAL 

 

Resumo: A limitação polínica (LP) é um fenômeno difundido entre as angiospermas e ocorre 

como consequência da atuação e comportamento dos polinizadores. O objetivo desse estudo é 

caracterizar a LP e o sistema de incompatibilidade de espécies de plantas visitadas por beija-

flores em uma área de campo rupestre Diamantina/MG. Para caracterizar a LP após 

identificação das espécies botânicas visitadas por beija-flores, marcou-se as flores em seu estado 

funcional com cordão encerado para o acompanhamento da polinização natural, onde as flores 

foram deixadas expostas ao ambiente e a visitação natural. Em conjunto, foi realizada a 

polinização cruzada manual com suplementação de pólen, onde grãos de pólen foram 

transferidos das anteras de uma flor para o estigma de outra flor em diferentes indivíduos, de 

forma a garantir a expressão do potencial máximo de frutificação da espécie. Estabeleceu-se a 

relação de um para um por tratamento em cada indivíduo. Para verificar o sistema de 

incompatibilidade foram ensacadas botões florais de 5 indivíduos por espécie afim de verificar a 

formação espontânea de frutos. Após tempo suficiente e com monitoramento constante foi 

contabilizado o número de frutos formados em todos os tratamentos. A LP foi avaliada pela 

diferença de frutificação entre polinização cruzada manual e em condições naturais. Valores 

negativos ou iguais a zero indicam ausência de LP e valores maiores que zero indicam a 

ocorrência de LP. Para o sistema de autoincompatibilidade foi considerado a proporção de 

frutos formados espontaneamente. Dentre as 26 espécies monitoradas, 18 (69,23%) 

apresentaram LP e em 8 espécies (30,77%) há ausência de LP. A autoincompatibilidade foi 

detectada em 22 espécies (84, 61%) e 4 espécies (15,38%)  foram consideradas 

autocompatíveis. Espécies autocompatíveis exibem menos LP quando comparada às espécies 

autoincompatíveis porque a autopolinização otimiza a formação de frutos.  Além disso, espécies 

com alta frequência de visitas e com alta diversidade de polinizadores exibem menos LP do que 

aquelas visitadas com pouca frequência e por apenas um grupo de polinizador. Contudo ainda 

são poucos os estudos que investigam a LP nas comunidades e os efeitos diretos e indiretos 

desse fenômeno sobre o sucesso reprodutivo das plantas. 

 
Apoio: AGRADECIMENTOS À CNPQ PELA CONCESSÃO DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E APOIO AO PROJETO E AOS MEUS ORIENTADORES ANDRÉ RECH E 

STEFFANI QUEIROZ. 
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SINT0238 - MATURAÇÃO GONADAL DE TILÁPIA NILÓTICA 

(OREOCHROMIS NILOTICUS) EM CONDIÇÕES NORMAIS COM 

E SEM TRATAMENTO HORMONAL 
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GIORDANI,MARCELO MATTOS PEDREIRA,ROBSON CAMPOS SILVA 
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Resumo: Assim como outras formas de vida, os peixes apresentam eminente valor para os seres 

humanos, seja através da pesca recreativa, ornamentação de jardins, aquarismo, estando 

presente na dieta de muitas pessoas, ou sendo um agente importante na economia de vários 

países. Os peixes apresentam várias características reprodutivas que possibilitaram a estes 

organismos a se adaptarem a diferentes ambientes, devido a estratégias tais como: liberação dos 

gametas para fertilização externa, desenvolvimento de órgãos especializados para a fertilização 

interna, diversos tipos de comportamento, como cuidado parental e a migração reprodutiva.  A 

tilápia é a segunda espécie mais cultivada em cativeiro no mundo e a primeira no Brasil, dessa 

forma o conhecimento da biologia reprodutiva da tilápia do Nilo é essencial para a otimização 

da produção, como por exemplo o cultivo de monosexo, que possibilita maior crescimento do 

peixe com menor tempo de cultivo. A reversão sexual é fundamental para produção de tilápia do 

Nilo formadas unicamente por machos. O objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento 

das gônadas da espécie Oreochromis niloticus da linhagem GIFT mantidas em condições 

normais de cultivo e alimentadas com e sem o hormônio 17 α metiltestosterona por 30 dias 

consecutivos, além de determinar quando ocorre a diferenciação sexual e com quantos dias 

ocorre a reversão sexual nessa espécie. Para isso foram utilizadas técnicas histológicas de rotina, 

em seguida as gônadas foram identificadas e mensuradas, assim como as células germinativas e 

seus respectivos núcleos também foram mensurados, as medidas foram realizadas com o auxílio 

do programa Image J . Os resultados mostraram que a migração das células germinativas 

primitivas ocorreu do dia 1o ao 16o dia de experimento. A gônada permanece indiferenciada até 

o dia 12o, sendo que o processo de diferenciação ocorre por volta do 14o dia. O processo de 

reversão foi observado entre os dias 14o ao 24o dia de tratamento. No 30o dia de experimento, 

todos os juvenis do grupo tratado com hormônio apresentavam testículos com espermatogônias. 

Dessa forma, o presente estudo mostrou que para a efetiva reversão sexual em tilápias do Nilo 

deve-se ofertar ração com 17 α metiltestosterona por 25 dias consecutivos. A redução do uso do 

hormônio 17-α -metiltestosterona de 30 para 25 dias em protocolos de reversão sexual de 

tilápias do Nilo, representa vantagens econômicas e ambientais. 

 
Apoio: CODEVASF; LABORATÓRIO DE AQUICULTURA E ECOLOGIA AQUÁTICA  - 

DZO UFVJM; LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA - DCBIO UFVJM 
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SINT0239 - Oficina dos Sentidos: uma experiência a partir do PIBID 

Biologia 
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Resumo: Resumo: Através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, os bolsistas e 

graduandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas atuam nas Escolas públicas da 

cidade de Diamantina-MG. O objetivo do programa é antecipar a vivência da docência entre os 

licenciandos e com isso contribuir com a formação de docentes em nível superior. Em uma 

escola pública parceira do PIBID Biologia foi realizada uma atividade nos 8º anos do Ensino 

Fundamental do período vespertino sobre ‘’Sistema Sensorial’’. . Foi planejada uma oficina que 

teve como objetivo chamar atenção dos alunos para o uso dos sentidos nas mais diversas tarefas 

do cotidiano. Além disso, a oficina também objetivou problematizar a interrelação entre os 

vários sentidos, contribuindo para a noção de interdependência entre órgãos e sistemas do nosso 

corpo. Para tanto, a turma foi organizada em círculo e alguns dos alunos tiveram os olhos 

vendados. A atividade iniciou-se com o uso dos alimentos: (Pêra, melancia, maçã, limão, 

chocolate, tomate cereja, amendoim e melão), como a turma não era muito grande deu para 

todos os alunos participarem e eles mesmos se propuseram a ir ao centro do círculo para 

tentarem adivinhar de qual alimento se tratava. Os olhos do aluno foram vendados com um pano 

e posteriormente era introduzido algum alimento para que ele pudesse acertar sem utilizar a 

visão, alguns alimentos eram confundidos pela similaridade de seu sabor e também porque a 

experiência sensorial fica mais completa quando usamos mais de um sentido, como melão e 

mamão por exemplo. Também foram utilizadas cebola e maçã, o aluno deveria através do olfato 

sentir o cheiro da cebola e posteriormente mastigar a maçã, e devido ao cheiro aguçado da 

cebola o aluno acabava sentindo através do paladar o sabor da cebola ao invés da maçã, mas 

posteriormente percebia que estava comendo a maçã devido a interação entre os sentidos para 

distinguir os gostos. O tato foi estimulado através de um objeto, no qual o aluno deveria 

adivinhar sobre o que se tratava através dos toques das mãos e a audição através de diferentes 

estilos musicais e ele deveria acertar sobre qual tipo de música estava tocando no momento. Ao 

utilizar-se as estratégias que buscaram ''isolar'' os sentidos dos alunos, foi possível problematizar 

junto à eles que o corpo humano é um todo integrado, funcionando a partir da relação entre 

diferentes órgãos e sistemas. 

 
Apoio: PIBID BIOLOGIA 
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SINT0240 - Rede de interações mutualísticas de plantas e beija-flores 

em área de campo rupestre em 
 

STEFFANI NAJARA DE PINHO QUEIROZ,SABRINA APARECIDA LOPES,BÁRBARA 

APARECIDA LOPES COELHO ,LUCAS BENÍCIO DE CASTRO,ANDRE RODRIGO 

RECH,THIAGO SANTOS 

 
E-mail: steffaninajara@hotmail.com 

 
Área: BIOLOGIA GERAL 

 

Resumo: A abordagem de redes para estudos ecológicos é utilizada para diversos fins como, 

por exemplo, estudar o efeito das perturbações ambientais sobre as comunidades, investigar a 

sugerida coevolução de plantas e animais, testar hipóteses sobre processos complexos de 

estruturação da comunidade,  e avaliar a relação entre estes processos e os padrões da 

comunidade. Entender os padrões que definem as interações mutualísticas de plantas 

polinizadores é importante para compreender a organização da biodiversidade e sua 

persistência. Este trabalho teve como objetivo descrever e caracterizar a rede de interação 

mutualística de plantas e beija-flores em uma área de campo rupestre. Para isso, foram feitas 

observações das flores visitadas pelos beija-flores em Diamantina/MG, duas vezes por semana 

durante 9 meses. As observações ocorreram ao longo de dois transectos, totalizando um hectare 

de área, no período matutino e vespertino, com 3 horas diárias de duração. Durante as 

caminhadas, as visitas florais foram registradas e a rede observada foi caracterizada quanto a 

conectância, aninhamento e modularidade. No total foram realizadas 216 horas de observações. 

Foram obtidos dados de visitação floral de 9 espécies de beija-flores no campo rupestre, 

incluindo Augastes scutatus, Colibri serrirostris  e Eupetomena macroura. As flores utilizadas 

como recursos alimentares pelos beija-flores foram de 37 espécies sendo representadas 

principalmente por espécies das famílias Asteraceae, Bromeliaceae, Verbenaceae e 

Velloziaceae. O índice de conectância encontrado foi 0,20, o aninhamento 41,89 e a 

modularidade 0,28. A rede de interação plantas e beija-flores no campo rupestre segue o padrão 

aninhado com espécies generalistas interagindo com espécies especialistas e generalistas e não 

ocorrem interações entre espécies especialistas, e possui conectância incompleta já que apenas 

parte das interações possíveis realmente ocorrem. Apesar da comunidade possuir módulos, estes 

são fracos, julga-se que isso seja em decorrência do carácter generalista e singular da dieta do 

Augastes Scutatus, um beija-flor endêmico da porção mineira da Cadeia do Espinhaço. Por fim, 

estudos de biologia da polinização são fundamentais para entender a evolução e a manutenção 

da biodiversidade. 

 
Apoio: AGRADEÇO A CAPES PELA BOLSA CONCEDIDA, À FAMÍLIA LABESE, AOS 

AMIGOS DO LABECO E AOS MEUS ORIENTADORES THIAGO SANTOS E ANDRE 

RODRIGO RECH. 
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SINT0241 - Análise da temperatura ótima de crescimento dos fungos 

filamentosos coletados na UFVJM campus Diamantina 
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Área: BIOQUÍMICA 

 

Resumo: Existe uma crescente necessidade de se explorar a biodiversidade microbiota do 

ambiente, incluindo a procura por novas fontes de enzimas de interesse industrial. A 

bioprospecção entende-se como uma exploração sistemática e legal da diversidade de vida 

existente em qualquer local do meio ambiente e tem como objetivo principal à busca de recursos 

genéticos e bioquímicos para fins comerciais. Dessa forma, o trabalho objetivou analisar as 

características macroscópicas e microscópicas de fungos filamentosos coletados em 

Diamantina-MG, além de verificar a temperatura de crescimento desses micro-organismos. 

Coletou-se três distintas amostras no lixão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM) campus Diamantina, Diamantina, Minas Gerais, denominadas de EA 1, EA 

2 e EA 3. A partir delas, foram isolados doze diferentes fungos filamentosos que apresentaram 

diferentes características morfológicas. Foi realizado o microcultivo dos fungos isolados de 

acordo com a técnica de Ridel (LACAZ, 1991), sendo analisados em microscópio óptico no 

aumento de 400 vezes. Em seguida analisou-se a melhor temperatura de crescimento dos micro-

organismos em meio de cultivo sólido composto por 1% xilana e 2% ágar, mantidos à 30°C, 

35°C e 40°C, após o crescimento fúngico realizou-se a medição do raio de crescimento, e 

calculou-se a taxa de crescimento em centímetros/hora. A partir do microcultivo não se pode 

identificar o possível gênero para os micro-organismos, pois dentre os doze isolados não houve 

a formação de estruturas reprodutivas passíveis de identificação à nível de gênero. Em relação à 

temperatura, não se observou o crescimento de nenhum fungo filamentoso à 40°C e, apesar de 

notar o crescimento de alguns deles à 35°C, a melhor temperatura para o crescimento de todos 

foi à 30°C, onde se destacaram os fungos EA 1.2.1 com uma taxa de 0,0163 cm/h, o EA 1.2.2 

com uma taxa de 0,0181 cm/h, o EA 1.3.1 com 0,0156 cm/h, o EA 1.3.3 com 0,0160 cm/h e o 

EA 1.3.7 e EA 1.4.1 com 0,0151 cm/h. Conclui-se que os fungos filamentosos isolados nesse 

trabalho trataram-se de organismos mesófilos, e dos doze isolados, seis fungos mostraram-se 

como potenciais produtores de xilanases, por se desenvolverem no meio com o substrato 

específico. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0242 - Avaliação da atividade da peroxidase proveniente da 

abobrinha (Cucurbita pepo) 
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Resumo: Avaliação da atividade da peroxidase proveniente da abobrinha (Cucurbita pepo) 

Santos ETM*, Cardoso LMNA, Maia ACF, Cardoso VM 

As peroxidases são enzimas pertencentes ao grupo das oxidorredutases. Apresentam grande 

potencial de aplicação, sendo utilizadas em microanálise in vitro, síntese orgânica para a 

produção de polímeros, biotransformação de vários medicamentos e produtos químicos, entre 

outras. É isolada de microrganismos, animais ou plantas, podendo ser obtidas de vários vegetais, 

como batata doce, rabanete, pepino, entre outros. A técnica para a extração a partir de tecidos 

vegetais é fácil, rápida e econômica. O presente estudo consistiu em verificar a atividade 

peroxidásica e atividade específica dos extratos da casca da abobrinha italiana (Cucurbita pepo) 

e do vegetal sem a casca e comparar estes resultados. Para obtenção dos extratos, 25 g da casca 

da abobrinha e do vegetal sem a casca foram homogeneizados, separadamente, em 

liquidificador com 100 mL de tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 7) por 30 segundos. Foi feita 

filtração e centrifugação por 5 minutos, sob refrigeração e o sobrenadante foi armazenado a 4 

ºC. A atividade peroxidásica foi medida em espectrofotômetro a 470 nm após dois minutos de 

reação entre guaiacol, peróxido de hidrogênio e os extratos enzimáticos levando a formação de 

tetraguaiacol. A dosagem de proteínas foi realizada adicionando 200 μl do reagente de Bradford 

em 50 μL do extrato bruto diluído em 750 μL de H2O. Após 15 minutos de reação, a 

absorbância foi medida a 588 nm. Em seguida, a atividade específica (U/mg) dos extratos foi 

calculada. O extrato da casca da abobrinha apresentou atividade de 4,197 U/mL-1; 3,233 

mg/mL-1 de proteína e 1,298 U/mg-1 de atividade específica. Já o extrato da abobrinha sem a 

casca apresentou atividade enzimática de 1,582 U/mL-1; 2,015 mg/mL-1 de proteínas e 0,785 

U/mg-1 de atividade específica. Neste estudo, os extratos da casca e da abobrinha sem a casca 

apresentaram alta atividade peroxidásica quando comparada com as atividades de extratos 

obtidos de outros vegetais como batata doce, jiló, nabo, rabanete, apresentados em outros 

estudos. Além disto, foi verificado que o extrato da casca da abobrinha apresenta maior 

atividade peroxidásica e atividade específica quando comparado com o extrato da abobrinha 

sem a casca. 
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LINHAGEM Galactomyces geotrichum UFVJM-R10 
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Resumo: Na produção do bioetanol lignocelulósico, as hexoses provenientes da celulose são 

fermentadas a etanol por muitos micro-organismos que ocorrem naturalmente. Entretanto, as 

pentoses, provenientes da hidrólise da hemicelulose, como xilose e arabinose, são fermentadas a 

etanol por poucas espécies selvagens conhecidas e com baixos rendimentos. Há, portanto, 

necessidade de seleção de estirpes de leveduras que sejam capazes de fermentar pentoses e 

glicose conjuntamente, e de forma eficiente. Neste estudo, a linhagem de levedura 

Galactomyces geotrichum UFVJM-R10 foi avaliada na fermentação alcoólica da fração 

hemicelulósica de torta de girassol solubilizada por hidrólise com ácido diluído, sendo 

conduzido sob duas condições, com e sem suplementação de sais minerais e nitrogênio. A 

hidrólise da hemicelulose foi realizada misturando-se 31% de biomassa seca em solução de 

H2SO4 a 6%, que foi mantida por 38 minutos a temperatura de 121°C a 1 atm. A caracterização 

cromatográfica do hidrolisado obtido revelou a existência de glicose (7,57 g L-1), xilose (19,53 

g L-1) e arabinose (8,85 g L-1), além de 5-hidroximetilfurfural (0,71 g L-1), furfural (0,05 g L-

1) e ácido acético (5,27 g  L-1). A levedura mostrou-se capaz de produzir etanol a partir do 

hidrolisado ácido da torta de girassol. Os processos conduzidos com a levedura G. geotrichum 

UFVJM-R10, com e sem suplementação, apresentou valores de YP/S de 0,29 g etanol g-1 

açúcares e 0,28 g etanol g-1 açúcares, respectivamente. As quantidades dos inibidores 

identificados no hidrolisado não afetaram a eficiência da fermentação alcoólica. A 

suplementação do hidrolisado com fontes de nitrogênio e minerais aumentou a taxa de consumo 

da xilose e da arabinose. Os resultados obtidos permitiram concluir que a linhagem G. 

geotrichum UFVJM-R10 possui potencial para a produção de bioetanol a partir da fração 

hemicelulósica de biomassas vegetais. 
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SINT0244 - Imobilização de CMCase: análise da concentração de 

alginato de sódio, cloreto de cálcio e quantificação das esfera na reação 
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Resumo: A biomassa lignocelulósica é constituída por celulose, hemicelulose e lignina, sendo a 

degradação do polímero de celulose realizado pela ação sinérgica das endoglucanases (EC 

3.2.1.4), exoglucanases (EC 3.2.1.91) e beta-glucosidases (EC 3.2.1.21). A utilização de 

enzimas imobilizadas em processos industriais fornece muitas vantagens como a redução dos 

custos, formação de produto controlada, eficiência do processo aprimorada pela facilidade de 

separação do produto final, maior estabilidade ao pH e à temperatura. Esse trabalho objetivou 

imobilizar CMCases produzidas por Aspergillus sp. TA3.7 em alginato de cálcio, além de 

analisar a concentração de alginato de sódio e do cloreto de cálcio utilizando a ferramenta 

matemática planejamento fatorial, por fim selecionar a quantidade de esferas utilizadas no 

processo de hidrólise do substrato. O fungo foi cultivado em líquido CP (PEIXOTO et al., 2003) 

enriquecido com solução de sais Welsson, farelo de trigo como fonte de carbono, durante seis 

dias, à 30°C, em estado estacionário para síntese da enzima, a qual foi imobilizada em solução 

de alginato de sódio 3% (m/v), sendo gotejado, utilizando-se uma seringa, em solução de  

cloreto de cálcio 4% (m/v). A dosagem enzimática utilizou como substrato a 

carboximetilcelulose 2% (m/v) em tampão citrato de sódio 50 mM, pH 5,0, de acordo com 

Miller (1959). Obteve-se a melhor concentração do alginato à 3% e do cloreto de cálcio à 

2,59%, utilizando oito esferas na reação, além disso, as esferas apresentaram uma perfeita 

formação e uma resistência, constatando atividade da CMCase imobilizada 

de 62% da atividade da enzima solúvel. Portanto, a influência da concentração do 

alginato e do cloreto de cálcio influênciam na atividade enzimática, podendo ser 

primordial no processo industrial em batelada, uma vez que a consistência do suporte aumenta a 

vida de utilização e, consequentemente, na redução dos custos. 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicyllic acid for determination of reducing sugar. 

Analytical Chemistry, v. 11, p. 426-428, 1959. 

PEIXOTO, S. C., et al. Rhizopusmicrosporus var. rhizopodiformis: a thermotolerant 

fungus with potential for production of thermostable amylases. Int. Microbiol., v. 6, p.269-273, 

2003. 
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M1.7.2 através de ajustes físico-químicos no cultivo 
 

MARIANA TAINNÁ SILVA SOUZA,PAULO HENRIQUE SILVA LOPES,LILIANE TAMIRES 

ALVES SILVA,BARBHARA MOTA MARINHO,VIVIAN MACHADO BENASSI 

 
E-mail: marianatainna12@gmail.com 

 
Área: BIOQUÍMICA 

 

Resumo: Dentre as enzimas produzidas por fungos filamentosos destacam-se as amilases, as 

quais têm substituído quase que completamente a hidrólise química do amido em processos 

indústrias. Dessa forma, esse trabalho objetivou padronizar o cultivo do fungo Aspergillus sp. 

M1.7.2 para uma maior produção de amilases.  O fungo foi cultivado em meio CP (PEIXOTO 

et al, 2003), durante seis dias, à 30ºC, em estufa bacteriológica, sendo analisado a indução da 

produção amilolítica variando a fonte de nitrogênio, sendo essas: extrato de levedura 0,8% 

(m/v), peptona de caseína 0,8% (m/v), e ambas as fontes juntas na concentração de 0,4% (m/v) 

cada, assim como, analisou-se diversas fonte de carbono na concentração de 1,5% (m/v): amido 

solúvel (Dinâmica®), glicose (Isofar®), polpa e casca da banana prata, polpa e casca de batata 

inglesa, polpa e casca da mandioca, amido de milho (Maizena®) e milho moído. Em seguida, 

analisou-se o pH inicial do meio de cultura (4,0 à 6,0 com intervalos de 0,5), e a concentração 

de esporos no inóculo (1,1x105; 5,6x104; 1,0x104 e 5,0x103 esporos/mL). A determinação da 

atividade enzimática foi realizada de acordo com Miller (1959) utilizando-se como substrato o 

amido 1% (m/v) em tampão acetato de sódio 100 mM, pH 5,0. Observou-se que o extrato de 

levedura foi a melhor fonte de nitrogênio para produção de amilases com uma atividade de 6209 

U totais, seguido por ambas as fontes acrescidas juntas obtendo uma atividade de 76% e pela 

peptona com 67% da atividade comparado ao extrato de levedura. Observou-se que a maior 

concentração de esporos no inóculo foi mais favorável no que diz respeito à atividade 

enzimática, assim como o pH inicial do meio de cultura que proporcionou maior produção 

enzimática foi 5,5. Quanto a fonte de carbono, a maior atividade foi obtida utilizando-se a polpa 

da batata inglesa (9538,32 U totais), atividade pouco superior à obtida com o amido solúvel 

(8551,93 U totais). Este estudo foi de interesse científico, uma vez que elevadas atividades 

amilolíticas foram obtidas utilizando fontes de carbono de baixo custo, viabilizando, assim, a 

produção em larga escala vislumbrada para futuras aplicações industriais. 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicyllic acid for determination of reducing sugar. Analytical 

Chemistry, v. 11, p. 426-428, 1959. 

PEIXOTO, S. C., et al. Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis: a thermotolerant fungus 

with potential for production of thermostable amylases. Int. Microbiol., v. 6, p. 269-273, 2003. 
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SINT0246 - A influência do biodiesel na produção de soja 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: A atual matriz energética mundial compõe-se, principalmente, de fontes não 

renováveis advindas do petróleo, no entanto, a iminente escassez desse produto e a preocupação 

com a emissão de gases que aumentam o efeito estufa, promovem a busca por novas fontes 

renováveis de energia (PERES; JUNIOR; GAZZONI, 2005). O biodiesel representa um 

combustível limpo e tem como matéria-prima principal o óleo, esse se origina de vegetais ou da 

gordura animal. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) incorporou o 

biodiesel na matriz energética brasileira. Desde então, a fabricação desse combustível vem 

crescendo de forma promissora e gradativa. A obrigação da mistura do biodiesel ao diesel 

petrolífero surgiu com a Lei n° 11.097/2005, e dispôs sobre a obrigatoriedade de 2% (B2) na 

mistura, em todo o território nacional (ANP). Isso significa a adição de 2% de biodiesel ao 

petrodiesel e, com o decorrer dos anos, esse percentual se elevou, atualmente se encontra em 

10%. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, inicialmente esse grão aplicava-se 

apenas na escala alimentícia, e devido às crescentes pesquisas para produção de 

biocombustíveis, ganhou um cenário ainda maior. A soja se apresenta como a principal matéria-

prima empregada na produção de biodiesel no Brasil, de acordo a Abiove, 76% da produção 

desse biocombustível advém do óleo existente no grão dessa planta. O biodiesel se caracteriza 

como um fator significativo para o avanço da produção de soja no Brasil, uma vez que antes do 

B5, o Brasil processava 30,3 milhões de toneladas por ano e passou a 36,7 milhões de toneladas 

por ano (ABIOVE, 2018). Em 2015, foram consumidas 40,5 milhões de toneladas de soja para 

gerar 8 milhões de toneladas de óleo e, em 2016, teve um aumento de 700 toneladas de soja, o 

que ocasionou 50 mil toneladas de óleo a mais que o ano anterior (ABIOVE, 2018). O 

crescimento do percentual da mistura de biodiesel ao diesel fóssil para B10 eleva a expectativa 

de uma maior demanda por óleo de soja, a projeção segundo a Abiove, revela que em 2020 a 

produção alcance 7 bilhões de litros. Desta forma, caracteriza-se a crescente produção do grão 

de soja no Brasil devido ao aumento da aplicação desse produto para a geração de 

biocombustível. Vale ressaltar também que a produção de biodiesel no país está em constante 

crescimento, assim como as diversas pesquisas que buscam o aprimoramento desse 

combustível. 
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aplicação biotecnológica 
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Resumo: Muitas enzimas são utilizadas comercialmente, sendo a grande maioria de origem 

microbiana, das quais 21% de fungos (SETH et al., 2014). Dentre as quais, as lipases são 

enzimas muito utilizadas em diversos setores industriais em virtude das reações que podem 

catalisar (HASAN et al., 2006). Os fungos filamentosos são amplamente reconhecidos como 

sendo as melhores fontes de lipases. A fim de caracterizar os fungos filamentosos em mesófilos, 

termófilos e termotolerantes, ou seja, crescem de 30°C a 35°C, mas desenvolvem-se às altas 

temperaturas (45°C à 50°C), os fungos filamentosos foram submetidos ao teste de temperatura. 

Com isso, a pesquisa teve como objetivo analisar a melhor temperatura de crescimento dos 

organismos do banco de fungos do laboratório em meio sólido. Para o teste de temperatura, o 

repique foi realizado na placa de Petri, em meio BDA (Batata – Dextrose - Ágar), onde as 

placas foram mantidas na estufa bacteriológica, de 30°C à 45°C, variando de 5°C. Para cada 

temperatura analisada foi medido o raio de crescimento fúngico, e calculado a taxa de 

crescimento em centímetros/hora. Essa análise foi realizada a partir de fungos filamentosos do 

banco de fungos do laboratório de Biocombustível da Profa. Dra. Vivian Machado Benassi, 

totalizando 15 fungos do cepário da UFVJM. Os fungos com melhor crescimento em 

temperaturas mais altas foram os Os melhores crescimentos foram: B8, TA3.5, ADRI4.3 e 

MB2.4 com 0,059, 0,014, 0,011 e  0,010 cm / hora a 40 o C, respectivamente. Sendo que os 

maiores crescimentos foram a 35 o C, onde podemos citar o B8 (0,128 cm / hora), MB2.12 

(0,118 cm / hora) e ADRI4.2 (0,112 cm / hora) e podem ser descritos como mesófilos. 

Destacando a importância da resistência desses fungos a altas temperaturas, já que 

industrialmente as maiorias das reações enzimáticas ocorrem a altas temperaturas. As lipases 

têm sido utilizadas como catalisadoras em vários processos industriais, devido à redução do 

custo energético e o baixo impacto ambiental. Dessa forma, faz-se necessário o estudo de 

lipases produzidas por fungos filamentosos para aplicação biotecnológica. 
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Resumo: Muitas enzimas são utilizadas comercialmente, sendo a grande maioria de origem 

microbiana, das quais 21% de fungos (SETH et al., 2014). Dentre as quais, as lipases são 

enzimas muito utilizadas em diversos setores industriais em virtude das reações que podem 

catalisar (HASAN et al., 2006). Os fungos filamentosos são amplamente reconhecidos como 

sendo as melhores fontes de lipases. Com isso, a pesquisa teve como objetivo analisar a melhor 

temperatura de crescimento dos organismos do banco de fungos do laboratório, em meio sólido, 

onde foi realizada uma seleção dos mesmos com melhor atividade lipolítica. Para o teste de 

temperatura, o repique foi realizado na placa de Petri, em meio Aveia (EMERSON,1941), onde 

as placas foram mantidas na estufa bacteriológica, de 30°C à 45°C, variando de 5°C. Para cada 

temperatura analisada foi medido o raio de crescimento fúngico, e calculado a taxa de 

crescimento em centímetros/hora. Essa análise foi realizada a partir de fungos filamentosos do 

banco de fungos do laboratório de Biocombustível da Profa. Dra. Vivian Machado Benassi, 

totalizando 30 fungos do cepário da UFVJM. Para a seleção dos fungos com maior atividade 

lipolítica foram utilizadas placas de Petri contendo o meio ágar Sabouraud (acrescido de azeite 

de oliva para aclimatação) e incubadas a 30 ºC durante 7 dias. Os fungos com melhor 

crescimento em temperaturas mais altas foram os TA3.5, B8 e ADRI4.2, com aproximadamente 

0,078 cm / hora, 0,072 cm / hora e  0,060 cm / hora a 40 o C, respectivamente. Outros fungos 

também cresceram a 40 o C que foram os TA3.8 (0,030 cm / hora), C421 (0,015 cm / hora), A4 

(0,014 cm / hora ), MT171 e TA3.5 (0,013 cm / hora ), ADRI4.3 (0,010 cm / hora) e MB2.4 

(0,008 cm / hora ). Destacando a importância da resistência desses fungos a altas temperaturas, 

já que industrialmente as maiorias das reações enzimáticas ocorrem a altas temperaturas. Dentre 

estes fungos, os que obtiveram o maior halo no ambiente com atividade lipolítica foram o 

TA3.2 e o MT1.1, que apresentaram grande potencial para produção de lipase. As lipases têm 

sido utilizadas como catalisadoras em vários processos industriais, devido à redução do custo 

energético e o baixo impacto ambiental. Dessa forma, faz-se necessário o estudo de lipases 

produzidas por fungos filamentosos para aplicação biotecnológica. 
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Resumo: O aumento das emissões de gases do efeito estufa gerou uma discussão mundial em 

torno das possíveis alternativas para se mitigar esta adversidade. O bioetanol de segunda 

geração, obtido a partir de materiais lignocelulósicos, com foco nos resíduos agrícolas, é uma 

alternativa renovável aos combustíveis de origem fóssil. A produção de bioetanol 

lignocelulósico apresenta um gargalo econômico devido à utilização de enzimas hidrolíticas, as 

quais apresentam processo produtivo oneroso e com alto input energético. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar a produção de enzimas celulolíticas em biorreator instrumentado com o 

uso de uma espécie de fungo filamentoso, Aspergillus tubingensis, e da torta de caroço de 

algodão, como fonte de carbono. Para tal, cultivou-se a espécie em fermentação submersa por 

10 dias. A fermentação foi realizada com controle dos parâmetros temperatura, agitação, 

aeração e pH. A cada 24 horas retiraram-se alíquotas do caldo fermentado para medição das 

atividades enzimáticas. Verificou-se que o micro-organismo, cultivado na torta de caroço de 

algodão por fermentação submersa, produziu FPases, endoglucanases e beta-glucosidases com 

picos de atividade de 0,07 U/mL, 0,09 U/mL e 3,62 U/mL, respectivamente, no período máximo 

de 168 horas de fermentação. Apesar da baixa atividade de FPase e endoglucanase, a espécie 

apresentou produção de beta-glucosidase com alta atividade. Considerando que o principal 

micro-organismo produtor de celulases (Trichoderma reesei) apresenta limitação na produção de 

beta-glucosidase, os resultados encontrados tornam-se bastante interessantes, requerendo 

estudos de rotas metabólicas e futuras modificações genéticas para aproveitar o potencial deste 

micro-organismo. 
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Resumo: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROTEASE POR LEVEDURAS 

ENDOFÍTICAS ISOLADAS DE PSEUDOBRICKELLIA BRASILIENSIS 

Santos CJ*, Victoria SAG, Cardoso, VM.  

As proteases constituem um dos grupos mais importantes de enzimas industriais, sendo 

utilizadas nas indústrias de detergentes, alimentos, produtos farmacêuticos. Microrganismos 

endofíticos vivem em simbiose dentro dos tecidos das plantas e são fontes promissoras para a 

descoberta de enzimas. Pseudobrickellia brasiliensis é uma planta medicinal conhecida como 

arnica-do-mato encontrada em Diamantina-MG. Acredita-se que plantas medicinais do cerrado 

possam abrigar microrganismos endofíticos com potencial químico diversificado. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar a produção de protease por leveduras endofíticas isoladas de 

Pseudobrickellia brasiliensis. Seis isolados de levedura foram repicados separadamente em 

placas contendo ágar Sabouraud, sendo incubadas a 30º C, por 48 h. Os isolados das leveduras 

foram padronizados em solução salina estéril a 0,45% na escala 3 de McFarland. Após 

padronização, 50 μL da suspensão microbiana foram transferidos separadamente para tubos de 

ensaio contendo 5 mL do meio de indução contendo caseína (1 g/L), fosfato de amônio (7 g/L), 

fosfato dibásico de potássio (1,5 g/L), sulfato de magnésio (0,5 g/L), cloreto de cálcio (0,3 g/L), 

solução de elementos traços 2,5 mL/L (0,1 g de sulfato ferroso; 0,1 g de cloreto de manganês; 

0,1 g de sulfato de zinco em 100 mL de água destilada), pH 7. Os tubos foram incubados sob 

agitação (150 rpm a 30º C) por 48 horas. O ensaio qualitativo para detecção da protease foi 

realizado usando a técnica de Cup Plate em meio sólido (mesma composição do meio de 

indução acrescido de 2% de ágar). O meio sólido foi calibrado para os valores de pH 5; 7 e 9. 

As placas foram incubadas a 37°C por 24h. Após este período foi realizada a visualização de 

halos translúcidos ao redor do ponto de aplicação. A atividade enzimática obtida foi 

determinada através da média do diâmetro dos halos degradativos mensurados, sendo os testes 

feitos em triplicata. A levedura PL0002 foi a única que apresentou atividade proteolítica sendo 

obtidos halos de degradação de 1,9 cm; 2,6 cm e 3,0 cm nos meios com pH 5, pH 7 e pH 9, 

respectivamente. O teste qualitativo demonstrou que dentre os seis isolados de leveduras 

estudados, a PL0002 é uma fonte promissora para a produção de protease básica, podendo vir a 

ser utilizada na indústria de detergente após a realização de estudos futuros. 

 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0251 - AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR, SABUGO DE MILHO E PALHA DE MILHO 

COMO FONTES DE CARBONO PARA A PRODUÇÃO DE 

HIDROLASES HOLOCELULOLÍTICAS POR Aspergillus 

tubingensis AN1257 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo avaliar o potencial indutor dos resíduos 

agroindustriais bagaço de cana-de-açúcar, sabugo de milho e palha de milho quando utilizados 

como fontes de carbono, para produção de holocelulases em fermentação em estado sólido 

(FES) por Aspergillus tubingensis AN1257. As biomassas residuais utilizadas neste estudo 

foram obtidas por doação de pequenos produtores rurais na região de Diamantina – MG. Estas 

biomassas foram secas em estufa com circulação forçada de ar, à temperatura de 60 °C, por 

período de 48 horas, cominuídas em moinhos de facas e peneiradas sobre malhas de 0,5 mm. Os 

ensaios de FES foram realizados em frascos Erlenmeyer de 50 mL contendo 3 gramas de 

biomassa acrescidos de 2,1 mL de inóculo preparado em meio Mandels e Sternberg (1976) 

contendo 3x107 conídios. O processo fermentativo foi conduzido a 30°C em estufa incubadora 

sem agitação, onde após 6, 8 e 10 dias foram realizadas as determinações das atividades de 

FPase, endoglucanase, β-glicosidase (Ghose, 1987) e xilanase (Bailey et al., 1992) nos extratos 

enzimáticos. A obtenção do extrato enzimático foi realizada por adição de 20 ml de tampão 

acetato 50mmol/L, pH 5, em cada frasco seguido de agitação vigorosa em vórtex e filtração em 

sistema a vácuo. Todas as biomassas induziram a produção de enzimas holocelulolíticas por A. 

tubingensis AN1257. Com uso do bagaço de cana-de-açúcar, o extrato enzimático obtido exibiu 

2U/g para FPase, 3U/g para endoglucanase, 13U/g para β-glicosidase e 29U/g de xilanase. Em 

processo fermentativo com uso de palha de milho o extrato enzimático obtido exibiu 9U/g para 

FPase, 7U/g para endoglucanase, 145U/g para β-glicosidase e 609U/g de xilanase. Já no 

processo com uso de sabugo de milho o extrato obtido exibiu 5U/g para FPase, 8U/g para 

endoglucanase, 169U/g para β-glicosidase e 825U/g de xilanase. O fungo A. tubingensis 

AN1257 demonstrou grande potencial na produção de holocelulases, sobretudo em processos 

fermentativos com uso de sabugo ou palha de milho como substrato. Os processos aqui 

estudados demonstraram ser atraentes não apenas por serem eficientes, mas também por 

agregarem valor a coprodutos de baixo valor de mercado. 

 
Apoio:  
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Resumo: Os polissacarídeos são polímeros de grande interesse industrial, principalmente para o 

setor alimentício, sendo comumente utilizado como emulsificantes, estabilizantes ou 

espessantes. Com isso, há crescente interesse na produção de polissacarídeos microbianos, 

principalmente os exopolissacarídeos (EPS), com o intuito de reduzir custos de produção e 

alcançar uma maior disponibilidade para fins comerciais e aplicações industriais. Assim, o 

objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de diferentes fontes de carbono na produção de EPS no 

crescimento microbiano da linhagem LBA-328. Para tal, o biocatalisador foi incubado em meio 

Yeast Malt (YM) líquido por 72 horas a 30°C e 150 rpm. As fontes de carbono (1%) avaliadas 

foram: glicose, sacarose, lactose e frutose, e em diferentes intervalos de tempo, foram coletadas 

amostras do meio fermentado para avaliar o crescimento celular e a produção de polissacarídeo. 

A cepa LBA-328 apresentou capacidade de crescimento nos substratos avaliados, sendo 

alcançada a fase estacionária após o período de 24 horas. Ao avaliar a sacarose como fonte de 

carbono, foi observado um crescimento de 2,5 g/L em 24 horas e produções máxima de EPS em 

torno de 2 g/L após 2 horas de processo, indicando uma melhor assimilação desta fonte de 

carbono, apresentando melhores condições para crescimento microbiano e produção do EPS. No 

estudo de Khani et al (2016) e Xu et al (2017), foram avaliaram diferentes fontes de carbono 

(tais como xilose, galactose, glicerol, glicose, frutose, maltose, sacarose, lactose, manose, amido 

e dextrina), com intuito de encontrar melhores condições de produção, sendo que as maiores 

concentrações do polissacarídeo microbiano foram encontradas utilizando a sacarose como 

fonte de carbono, como o presente estudo. Desta forma, conclui-se que, dentre as fontes de 

carbono avaliadas para o microrganismo estudado, a sacarose apresentou melhores resultados de 

crescimento e produtividade. Os resultados alcançados são promissores e uma etapa posterior de 

otimização das condições de processo e meio cultivo podem acarretar numa produtividade ainda 

maior de EPS. 

 
Apoio: FAPEMIG (PROC. APQ-01056-17), CNPQ (PROC. 460897/2014-4), CAPES E 

UFVJM. 
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SINT0253 - Avaliação quantitativa da produção de enzimas 

celulolíticas pela bactéria IM32-91 utilizando casca de eucalipto em pó 

como principal fonte de carbono 
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Resumo: A biomassa lignocelulósica tem sido utilizada como recurso alternativo e sustentável 

para a produção de biocombustíveis. Materiais como palha de trigo, bagaço de cana-de-açúcar, 

farinha de milho, resíduos florestais (madeira e casca) são produzidos e descartados como 

resíduos após a época de colheita e têm potencial para produção de biocombustíveis, tornando 

interessante promover o uso da biomassa lignocelulósica. Um pré-tratamento é necessário antes 

da hidrólise enzimática para desestruturar a parede celular, permitindo acesso das enzimas à 

celulose, gerando açúcares monoméricos fermentescíveis. Celulases são enzimas importantes 

utilizadas na produção de bioenergia a partir da biomassa lignocelulósica, desempenhando 

também um papel importante no aumento do rendimento de sucos de frutas, extração de óleo, 

produtos de padaria, alimentos para animais e outros produtos. Dentre as celulases, a 

endoglucanase age nos estágios iniciais de degradação de celulose, atuando sinergicamente com 

exoglucanase e β-glicosidase na solubilização da celulose. Produzida por várias cepas de fungos 

e bactérias, a endoglucanase é principalmente responsável por hidrolisar a ligação glicosídica 

interna diminuindo as cadeias de celulose, disponibilizando os produtos como fontes de 

carbono, um passo essencial do bioprocessamento da biomassa em açúcares. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a produção de celulases pelo micro-organismo IM32-91 isolado sob 

plantações de eucalipto utilizando pó da casca de eucalipto pré-tratado por moagem como 

principal fonte de carbono.  A bactécia celulolítica IM32-91 foi cedida pelo Laboratório de 

Genética e Biotecnologia Florestal. Para preparo do inóculo, a bactéria foi inoculada em tubo 

Falcon contendo 10 mL de meio contendo 10 g/L de carboximetilcelulose como fonte de 

carbono e cultivada em Shaker por 96 h a 30ºC. Para avaliação da produção de celulases, foi 

utilizado meio de cultura líquido contendo 20 g/L de casca de eucalipto em pó pré-tratado por 

moagem, cedido pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira. A amostragem foi feita a cada 24 

horas durante 7 dias para análises de produção de endoglucanase e β-glicosidase. Foram obtidos 

resultados de 180 U/L de endoglucanase e 44 U/L de β-glicosidase, valores satisfatórios quando 

comparados com a literatura. A pesquisa ainda está em desenvolvimento com a realização de 

testes que visem à melhoria do processo, aumentando a produção destas enzimas de grande 

importância comercial. 

 
Apoio: VERACEL S/A, UFVJM, CAPES, CNPQ E FAPEMIG 
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SINT0254 - Caracterização da biomassa e estudo do perfil de 

crescimento da microalga Chlorella sp. visando a obtenção de 

biocombustíveis de terceira geração. 
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Resumo: O rápido crescimento populacional juntamente com os avanços tecnológicos, tem 

intensificado a demanda por energia. No entanto, as principais fontes energéticas disponíveis, 

em sua maioria de origem fóssil, são fontes não renováveis, com oferta limitada e com efeito 

devastador no meio ambiente. O elevado preço e a escassez dos combustíveis fósseis junto à 

preocupação ambiental decorrentes do aquecimento global e emissões de dióxido de carbono 

(CO2) instiga as buscas por novas tecnologias para produção de energias renováveis, como os 

biocombustíveis. Estes são derivados da matéria orgânica, constituindo recursos não-tóxicos, 

biodegradáveis e renováveis, com grandes vantagens ambientais, uma vez que permitem a 

redução das emissões poluentes. Na tentativa de buscar alternativas para obter energia mais 

limpa e a baixo custo surgiu a terceira geração de biocombustíveis que são obtidos a partir de 

micro-organismos fotossintéticos, tais como microalgas. Esses micro-organismos são 

encontrados em ambientes marinhos ou de água doce, têm se destacado devido ao seu potencial 

de acúmulo de gerar diferentes metabólitos secundários bem como concentrações elevadas e 

acumulação de compostos tais como: proteínas, lipídios, carboidratos. Diante do exposto, o 

presente trabalho teve por objetivo caracterizar a biomassa e analisar o perfil de crescimento da 

microalga do gênero Chlorella em nove meios de cultivo com diferentes composições. O 

crescimento celular foi acompanhado através da determinação de densidade óptica a 570 nm 

durante 22 dias em intervalos de 24 horas. O teor de lipídios foi analisado utilizando-se metanol 

e clorofórmio, e os teores de amido e AST seguiram a metodologia descrita por McCready. Os 

resultados obtidos evidenciaram que a cultura microalgal apresentou maior concentração de 

biomassa (11,7 mg L-1 dia-1) quando cultivada no meio ASM1. Todavia, se mostrou mais 

vantajoso para obtenção de lipídios (22,1%) cultivá-la em meio CHU. O maior teor de amido e 

AST (37,73%, 16,28%, respectivamente) foram obtidos utilizando-se o meio LCMT. O maior 

crescimento foi observado quando o cultivo foi realizado no meio BG-11. Para os nove meios 

de cultivo foi constatada a presença de fases exponenciais de crescimento extensas, não havendo 

as fases estacionárias e de declínio no final de 22 dias. Os resultados apresentados neste trabalho 

podem contribuir para o conhecimento científico auxiliando na busca pela viabilidade 

econômica da produção desses biocombustíveis. 

 
Apoio: FAPEMIG, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI E PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

2
6
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0255 - COLETA, ISOLAMENTO E ANÁLISE TERMOFÍLICA 

DE FUNGOS FILAMENTOSOS ISOLADOS NO LIXÃO DA UFVJM 

campus JK 
 

CARLOS HENRIQUE CARVALHO E SILVA,VIVIAN MACHADO BENASSI 

 
E-mail: carlos230697@gmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Os fungos filamentosos podem ser considerados como uma das formas de vida menos 

exploradas de todo o ecossistema, cerca de 99 mil espécies já foram identificadas, embora 

estima-se que o número real de espécies fúngicas existentes varie entre 3,5 e 5 milhões. Com o 

intuito de realizar estudos de bioprospecção de micro-organismos com possível aplicação 

biotecnológica, este trabalho objetivou a coleta de quatro amostras de matéria orgânica 

provenientes do lixão da UFVJM, Diamantina-MG, denominadas de C1, C2, C3 e C4 e, a partir 

destas, foram isolados dezesseis fungos filamentosos morfologicamente distintos. Foram 

preparados meios de cultura sólido de Aveia 2% (m/v) e Ágar bacteriológico 4% (m/v), sendo 

as amostras coletadas postas sobre o meio de cultura, previamente autoclavados, e armazenadas 

em uma estufa bacteriológica, durante quatro dias, à 30ºC. As câmaras de microcultivo para a 

caracterização microscópica foram montadas em placa de Petri com papel filtro, lâmina e 

lamínula, utilizando-se o meio de cultura sólido Ágar Sabouraud®. O teste de temperatura foi 

realizado através do repique em triplicata das cepas em meio de cultura sólido Ágar 

Sabouraud®, com subsequente armazenamento em estufa bacteriológica, durante 48 horas, com 

temperaturas entre 30ºC-45ºC, variando de 5ºC. Verificou-se maior variabilidade de cepas nas 

amostras C3 e C4, com cinco e sete isolados, respectivamente, assim como os dezesseis isolados 

cresceram preferencialmente à 30ºC e a temperatura máxima na qual observou-se crescimento 

foi de 40ºC, onde foram capazes de se desenvolverem os fungos C121, C221, C421, C432, 

C434 e C441. A primeira conclusão a ser obtida foi a ubiquidade dos fungos filamentosos, visto 

que foi possível o isolamento destes micro-organismos a partir de diferentes fontes de matéria 

orgânica. Foi possível realizar a identificação a nível de gênero dos fungos C121, C221 e C321, 

sendo de provável ao gênero Mucor e dos fungos C122, C222, C322 e C331, de provável 

gênero Rhizopus. Deste modo, foi possível evidenciar a significante variabilidade de fungos 

filamentosos existentes, além de explicitar o fato de que micro-organismos completamente 

diferentes são capazes de se desenvolverem a partir de uma fonte de matéria orgânica comum, 

abrindo precedentes para estudos de viabilidade na utilização destes micro-organismos em 

diversos processos biotecnológicos. 

 
Apoio: INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, UFVJM 
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Resumo: O Ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) é um método que permite 

avaliar a biodegradabilidade dos resíduos através da geração de biogás e metano. O teste BMP é 

mais adequado quando usado para elucidar que tipos de substratos, de uma série de substratos 

potenciais, possuem o maior potencial de biometano, e os seus resultados podem ser utilizados 

para determinar a extensão da biodegradabilidade anaeróbia dos substratos e, assim, os tempos 

de residência relativos necessários para a digestão completa. O presente trabalho apresenta um 

método para determinação do potencial de geração de biometano. 

O sistema foi montado e operado no Laboratório de Processos Biotecnológicos e Tecnologia 

Ambiental da UFVJM. Foi desenvolvido um reator do tipo batelada para realizar testes de 

produção de biogás e biometano. Inicialmente os protótipos foram desenhados com o software 

ChemDraw Ultra 12 e depois montados em laboratório. O reator utilizado nesta pesquisa era 

constituído por um kitassato de vidro com capacidade de 500ml acoplado em um banho-maria 

para que o substrato pudesse ser aquecido a temperatura de operação. A mistura de gases 

produzido nesse reator era conduzida, por uma mangueira de silicone, passando por uma válvula 

de coleta de amostra, e entrando em uma unidade de solução de lavagem (Solução de Hidroxido 

de Sódio a 5%) continuamente agitada, por um agitador magnético, onde o dióxido de carbono é 

fixado. Logo, o metano passava, por uma mangueira de silicone conectada a um kitassado 

invertido contendo água, que quantificava o biogás produzido pela expansão do gás e 

deslocamento da coluna líquido, e este era coletado por um recipiente graduado. 

O reator foi testado utilizado vinhaça de etanol como substrato e esterco bovino fresco como 

inóculo. Em paralelo a cada leitura diária do volume de liquido deslocado, foi determinada 

também, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente para a correção do volume 

normalizado de gás. A quantificação do CO2 foi feita seguindo o método de Orsat, utilizando o 

kit Análise de Biogás com Biofoto Microprocessado, da empresa Alfakit Ltda. 

O sistema desenvolvido mostrou-se bastante eficiente para a determinação de potencial 

metanogênico da vinhaça de etanol. Dessa forma o método apresentado pode se tornar um uso 

alternativo ao atual aparelho de determinação de potencial biometanogênico denominado 

AMPTS II (Automated Methane Potential Test System) da marca BioProcess Control, 

amplamente utilizado para este fim. 

 

 
Apoio: CNPQ E PRPPG-UFVJM 
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Resumo: A detecção rápida e eficiente de fitopatógenos é primordial para a diagnose de 

doenças, o que corroborou para que a sua caracterização molecular se tornasse uma etapa 

fundamental no processo de identificação desses organismos. As diferentes metodologias de 

análise molecular utilizadas para identificação se iniciam com a extração do DNA e necessitam 

que esse processo seja eficiente.  Dispõe-se de uma variedade de protocolos de extração de 

DNA e nenhum deles é amplamente eficaz ao ponto de permitir resultados estáveis e 

satisfatórios para todas as espécies de fitopatógenos. A saber fungos filamentosos possuem alto 

teor de nucleases e polissacarídeos na parede celular o que pode dificultar a extração a depender 

do protocolo utilizado. Nesse sentido, pretendeu-se verificar, dentre distintos métodos de 

maceração para lise celular qual seria o mais adequado à extração de DNA de fungos 

fitopatogênicos filamentosos. Quatro isolados foram submetidos ao processo de extração de 

DNA segundo Liu et al. (2000), mediante quatro distintos métodos de maceração, até obter um 

pó fino: uso de pistilo diretamente no tubo eppendorf com o tampão; uso de Beads de zircônio 

(D1032-10); uso de esferas de aço inoxidável; maceração em cadinho com auxílio de pistilo e 

nitrogênio líquido. O macerado obtido foi transferido para tubos eppendorf de 1,5 mL, 

adicionado 500 µL de tampão de lise (400 mM Tris-HCl [pH 8.0], 60 mM EDTA [pH 8.0], 150 

mM NaCl, SDS 1%) e mantido a temperatura ambiente por 10 min. Após adicionou-se 150 µL 

de acetato de potássio (pH 4.8) seguido de breve agitação em vortex e centrifugação a 10000 x g 

por 1 min. O sobrenadante foi transferido e repetiu-se o processo de centrifugação. O novo 

sobrenadante foi transferido, adicionou-se igual volume de álcool isopropilico e, após ser 

misturado por inversão, foi centrifugado a 10000 x g por 2 min. O pellet de DNA obtido foi 

lavado em 300 µL de etanol 70%, mediante centrifulgação a 10000 x g por 1 min. Por fim, o 

pellet foi seco, dissolvido em 50 µL de TE com RNase e mantido por 30 min à 37 ºC. A 

qualidade e integridade do DNA foram analisadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%, em 

tampão TAE 1x, corado com brometo de etídio e visualizado sob luz UV. Dos quatro métodos 

de maceração utilizados apenas o uso de Beads de zircônio (D1032-10) permitiu uma qualidade 

de extração que possibilitasse visualizar banda de DNA nítida e intensa, em gel, se destacando 

como o método mais eficaz de maceração para o protocolo utilizado. 

 
Apoio: UFVJM, CAPES, CNPQ, FIBRIA CELULOSE SA. 
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SINT0258 - Especificidade de Iniciadores SSR, Utilizados na Análise 

da Variabilidade Genética de Matrizes de Pinus taeda L. 
 

VIVIANE FERREIRA DOS ANJOS,ARIADNE MARQUES,AMANDA GONÇALVES 

GUIMARÃES,MARCELO LUIZ DE LAIA 

 
E-mail: vivianef.anjos@outlook.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: O presente estudo teve por objetivo verificar a especificidade de 3 iniciadores 

microssatélites (SSR), que serão posteriormente utilizados na análise da variabilidade genética 

de matrizes de Pinus taeda L. Para tanto, utilizou-se 23 matrizes de Pinus taeda, coletadas na 

empresa Gerdau S/A, e três pares de iniciadores microssatélites: pttx3081; pttx2080 e pttx3011. 

A extração do DNA genômico foi realizada a partir de amostras das acículas de cada matriz, 

pelo método CTAB (DOYLE & DOYLE, 1991). Em seguida, a qualidade e integridade do 

DNA extraído foram avaliadas por eletroforese em gel de agarose 0,8% (m/v), em tampão TAE 

1x (Tris-Acetato-EDTA), previamente corado com brometo de etídeo (0,2 mg/ml) e visualizado 

sob luz ultravioleta. E a sua densidade óptica foi mensurada em espectrofotômetro na proporção 

de 5:95 (v/v). De posse das amostras de DNA com qualidade desejável, suas concentrações 

foram ajustadas para aproximadamente 10 ng/µl, e em seguida submetidas à PCR com reação 

composta por 20 ng de DNA, 6,87 µl de água tipo I esterilizada, 1,30 µl de tampão (10x), 0,52 

µl de MgCl2 (50 mM), 0,11 µl de dNTP’s, 1 µl de cada iniciador (direto (F) e reverso (R)) e 

0,20 µl da enzima Taq DNA polimerase (5U/μl). As reações foram submetidas a um programa 

de amplificação em Termociclador BIORAD modelo MyCycler, nesta etapa, tomou-se o 

cuidado de ajustar o equipamento à temperatura ótima de pareamento, anteriormente definida, 

para cada par de oligonucleotídeos. Após a amplificação, os produtos da PCR foram separados 

em gel de poliacrilamida não desnaturante 6%, corado com nitrato de prata e analisados 

visualmente quanto ao padrão de distribuição das bandas. Dentre as 23 amostras analisadas, 

todas apresentaram bandas fortes e bem definidas quando amplificadas pelo iniciador pttx3081, 

já o iniciador pttx2080 foi capaz de amplificar 22 amostras e o pttx3011 um total de 21 

amostras. Amostras consideradas não amplificadas foram aquelas que apresentaram ausênciaou 

bandas muito fracas, no gel. Os resultados mostraram que os 3 iniciadores testados apresentam 

boa especificidade para atuarem na análise de variabilidade das matrizes de Pinus taeda. Além 

disso, pôde-se observar polimorfismos nos padrões de bandas amplificadas para cada amostra, o 

que, em conjunto com outros resultados, nos permitirá detectar a existência, ou não, de 

variabilidade genética entre as matrizes analisadas. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPQ, UFVJM E GERDAU S/A 
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SINT0259 - Estudo preliminar do uso de D-xilose como fonte de 

carbono orgânico no cultivo de microalgas para a produção de 

biocombustíveis 
 
MARINA LEMOS SARTORI,FERNANDA SILVA MONÇÃO,DAYANE DE FÁTIMA OLIVEIRA 

ABREU,LÍLIAN DE ARAÚJO PANTOJA,ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS 

 
E-mail: ml.sartori14@hotmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: As microalgas são micro-organismos fotossintetizantes com importância industrial, 

uma vez que são capazes de acumular em suas células compostos como lipídios, carboidratos e 

proteínas. Um dos gargalos na utilização das microalgas é seu alto custo de cultivo, uma vez 

que requer macro e micronutrientes essenciais. Atualmente, há um crescente interesse em 

acoplar tratamentos de resíduos biológicos à produção de biomassa algal. Pensando nisso, 

pesquisadores têm avaliado fontes de carbono provenientes de matérias-primas lignocelulósicas, 

que, quando hidrolisadas, podem fornecer os nutrientes necessários para o crescimento das 

microalgas, além de reduzir em até 50% os custos de produção dos biocombustíveis de terceira 

geração. A glicose e a xilose são dois açúcares abundantes em hidrolisados hemicelulósicos. 

Enquanto a glicose pode ser facilmente utilizada por muitas microalgas, o metabolismo de 

xilose por microalgas é pouco conhecido. Encontrar espécies de microalgas capazes de utilizar 

xilose como fonte de carbono é importante, sob o ponto de vista tecnológico. O objetivo deste 

trabalho foi verificar o crescimento da microalga Desmodesmus sp. em meio de cultura com 

contendo xilose. Para tanto, a microalga foi inoculada em meio BG-11 estéril contendo 

diferentes concentrações da xilose (0, 1, 4, 7 e 8 g/L) e colocada para crescer em condições 

heterotrófica e mixotrófica (12:12h claro:escuro) a 25 oC. O crescimento celular foi 

acompanhado através da determinação de densidade óptica a 570 nm por 15 dias. O consumo da 

xilose foi acompanhado pelo método do ácido dinitrosalicílico (DNS), utilizado para açúcares 

redutores. Foi possível perceber que os cultivos na presença de luz (mixotróficos) destacaram-se 

dentre os cultivos heterotróficos, sendo o melhor crescimento observado no cultivo contendo 8 

g/L de xilose em mixotrofia. Na concentração de 4 g/L de xilose em heterotrofia e mixotrofia, a 

microalga sofreu inibição em seu crescimento celular, apresentando crescimento inferior ao 

cultivo na ausência de xilose (fotoautotrófico). Através da dosagem do açúcar redutor, foi 

possível verificar que em todos os cultivos a microalga consumiu todo açúcar presente, exceto 

nos cultivos contendo 4 g/L de xilose. Estudos posteriores deverão ser realizados com o intuito 

de avaliar a biomassa microalgal e os teores de lipídios, carboidratos e proteínas dos cultivos na 

presença de xilose para futura aplicação em biocombustíveis e testes envolvendo os hidrolisados 

hemicelulósicos. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS. 
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SINT0260 - MORFOANATOMIA DE CALOS PRIMÁRIOS E 

EMBRIOGÊNICOS DE Syagrus oleracea (Mart.) Becc. ORIUNDOS 

DE INFLORESCÊNCIAS IMATURAS 
 

INAÊ MARIÊ DE ARAÚJO,FILIPE SATHLER MEIRA,JONNY EVERSON SCHERWINSKI 

PEREIRA 

 
E-mail: inaemarie@hotmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Syagrus oleracea (gueroba) é uma palmeira típica do Brasil Central, com grande 

potencial alimentício, todavia, com propagação sexuada lenta e desuniforme. Visando subsidiar 

a embriogênese somática na espécie, técnica de cultivo in vitro mais eficiente para propagação 

vegetativa de palmeiras, objetivou-se identificar diferenças morfoanatômicas entre calos 

embriogênicos e não embriogênicos obtidos de inflorescências. Para tal, inflorescências 

imaturas, localizadas entre folhas aclorofiladas do palmito de uma matriz adulta proveniente do 

município de Itaberaí-Goiás, foram inoculadas em meio de MS, acrescido de 4,52 μM de 

Picloram, 30 g.L-1 de sacarose, 0,5 g.L-1 de glutamina e 0,2 g.L-1 de cisteína. Após 270 dias de 

cultivo, amostras de diferentes calos foram coletadas e submetidas ao um processo de fixação 

em solução Karnovsky modificada, desidratação em série alcóolica (30% -100%) e infiltração 

em resina Leica, conforme especificações do fabricante. Secções anatômicas obtidas em 

micrótomo rotativo manual foram coradas em Azul de Toluidina (0,5%) para caracterização 

estrutural. Calos primários (não embriogênicos) exibiram as seguintes características 

morfoanatômicas: ausência de formato definido, consistência mucilaginosa, coloração entre 

bege e amarelo e predomínio de células vacuoladas, dispersas e com baixa relação 

núcleo/citoplasma. Dois tipos de calos embriogênicos foram observados: i) compacto, nodular, 

amarelo e com superfície lisa e brilhosa e com uma ampla zona interna composta por células 

com características meristemáticas (células pequenas, com citoplasma denso, núcleos 

volumosos, nucléolos evidentes, vacúolos fragmentados e intensa divisão celular) e uma zona 

periférica mais estreita formada por células com características parenquimáticas altamente 

vacuoladas e ii) sem formato definido, superfície irregular, cor entre bege e branco e com 

padrão anatômico oposto ao já mencionado, caracterizado por células parenquimáticas com 

vacuolização variável localizadas mais internamente e por células com características 

meristemáticas localizadas na região periférica do calo. Calos embriogênicos produziram 

embriões somáticos pós cultivo em meio com concentração reduzida de regulador de 

crescimento e compartilham características com aqueles relatados em outros sistemas 

embriogênicos. A diferenciação supracitada permitirá a identificação rápida de calos potenciais 

para a formação de embriões somáticos em gueroba e em outras palmeiras. 

 
Apoio: CAPES, EMBRAPA 
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SINT0261 - Otimização das Temperaturas de Pareamento de 

Marcadores SSR Utilizados na Análise Filogenética de Matrizes de 

Pinus 
 

JÉSSICA NAIARA DOS SANTOS,VIVIANE FERREIRA DOS ANJOS,MARCELO LUIZ DE 

LAIA 

 
E-mail: jessy.dtna@hotmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo identificar a temperatura ótima de pareamento 

de bases para 10 pares de iniciadores microssatélites específicos para a espécie de Pinus taeda. 

Os iniciadores testados foram: P1 = ript0255; P2 = pttx3081; P3 = pttx2080; P4 = ript0031; P5 

= pttx3011; P6 = pttx4093; P7 = pttx4137; P8 = pttx2037; P9 = pttx3117 e P10 = sifg3145, 

adquiridos junto a Empresa Eurofins Genomics LLC. Para realização dos testes, escolheu-se 

uma amostra de DNA de boa qualidade e integridade, que após ter sua concentração ajustada 

para aproximadamente 10 ng/µl, foi submetida a PCR contendo 20 ng (2 µl) de DNA genômico 

da amostra 86 de Pinus, 6,87 µl de água tipo I esterilizada, 1,30 µl de tampão (10x), 0,52 µl de 

MgCl2 (50 mM), 0,11 µl de dNTP’s, 1 µl de cada iniciador (direto (F) e reverso (R)) e 0,20 µl 

da enzima Taq DNA polimerase (5U/μl). As reações foram submetidas a um programa de 

amplificação em Termociclador BIORAD modelo MyCycler, com 8 diferentes temperaturas de 

pareamento para cada iniciador (Gradiente de Temperatura). As temperaturas testadas foram: T1 

= 50ºC; T2 = 51ºC; T3 = 53ºC; T4 = 55ºC; T5 = 59ºC; T6= 62ºC; T7 = 64ºC; T8 = 65ºC. Após a 

amplificação, os produtos da PCR foram separados em gel de poliacrilamida não desnaturante 

6%, corado com nitrato de prata e analisados visualmente, onde verificou-se a presença ou 

ausência de bandas no gel. O gradiente de temperatura testado foi satisfatório para a 

identificação da melhor temperatura de pareamento de bases para cada iniciador. Para o 

oligonucleotídeo 1 a presença de bandas fortes e bem definidas ocorreu na temperatura de 53ºC, 

quanto ao iniciador 3, a melhor amplificação ocorreu a 55 ºC, já os oligonucleotídeos 2 e 10 

tiveram boas respostas à 64ºC, o 5 e o 8 amplificaram bem a 59ºC. Por fim, para os 

oligonucleotídeos 4, 6, 7 e 9, a temperatura ótima de pareamento foi de 62ºC. Para as outras 

temperaturas testadas, as amplificações resultaram em ausência de bandas, bandas fracas e/ou 

inespecíficas. Os oligonucleotídeos iniciadores e suas respectivas temperaturas ótimas serão, 

posteriormente, utilizados em estudo de Variabilidade genética de Matrizes de Pinus taeda. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPq, UFVJM e GERDAU S/A 
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SINT0262 - Potencial fermentativo da levedura Saccharomyces 

cerevisiae em diferentes condições de operação 
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FONSECA ALMEIDA,CAROLINE SALEZZI BONFÁ,CÍNTIA GONÇALVES 

GUIMARÃES,JOSÉ IZAQUIEL SANTOS DA SILVA 

 
E-mail: gabrielampbarbosa@hotmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: A Saccharomyces cerevisiae, levedura robusta e com alto rendimento de etanol, é 

utilizada industrialmente na produção de biocombustível, neste sentido, o presente trabalho visa 

avaliar o potencial fermentativo da S. cerevisiae em condições adversas de operação. Os 

bioprocessos foram conduzidos em anaerobiose em frascos cônicos contendo o caldo de cana-

de-açúcar a temperatura de 30°C por 24 horas, sendo estes diferenciados entre si quanto ao pH, 

concentração de inóculo e °Brix. Afim de comparação foi inserido um controle, o qual 

apresentava as condições ótimas de fermentação. Os processos fermentativos foram 

monitorados a intervalos regulares de tempo quanto ao peso dos sistemas e, ao final do 

processo, foram calculados os valores de etanol teórico, rendimento (YP/S), produtividade (QP) 

e eficiência (%Ef). O maior rendimento foi obtido para o sistema com maior concentração de 

inóculo (2% m/v) com YP/S de 0,40, %Ef de 80% e QP de 2,6 g.L-1.h-1. A levedura levou 

maior tempo de adaptação nos sistemas com maiores valores de pH (6,0) e °Brix (18,5), 

indicando que esses parâmetros interferem no metabolismo do micro-organismo, levando à sua 

inibição. A S. cerevisiae, apesar das adversidades oferecidas pelos meios, adaptou-se às 

condições e apresentou um YP/S de 0,29 e %Ef de 57%, sendo que o °Brix foi o parâmetro de 

maior interferência no processo. Apesar da desenvoltura da levedura, fica evidente que os 

parâmetros operacionais em que a fermentação é conduzida afeta drasticamente o desempenho 

fermentativo da S. cerevisiae, acarretando em queda da produtividade do etanol. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0263 - Produção de etanol a partir de bagaço de cana-de-açúcar, 

sabugo de milho e palha de milho com uso de extrato holocelulolítico 

produzido por Aspergillus tubingensis AN1257 
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MACEDO,FERNANDA RODRIGUES DE LIMA RODRIGUES DE LIMA 

 
E-mail: ricardo.farm@yahoo.com.br 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a sacarificação e a fermentação do bagaço de 

cana-de-açúcar, palha de milho e palha de milho para a produção de etanol de segunda geração, 

utilizando extrato holocelulolítico produzido por Aspergillus tubingensis AN1257. As 

biomassas residuais utilizadas neste estudo foram obtidas por doação de pequenos produtores 

rurais na região de Diamantina – MG. Estas biomassas foram secas em estufa com circulação 

forçada de ar, à temperatura de 60 °C, por período de 48 horas, cominuídas em moinhos de 

facas e peneiradas sobre malhas de 0,5 mm. O extrato enzimático utilizado na sacarificação foi 

produzido por Aspergillus tubingensis AN1257 em fermentação em estado sólido (FES). Para 

tanto, em frascos Erlenmeyer de 500 mL foram adicionados 30,0 gramas de torta de caroço de 

algodão previamente esterilizada, acrescidos de 56,0 ml de inóculo preparado em meio Mandels 

e Sternberg (1976) contendo 3x108 conídios. Estes sistemas foram incubados a 30°C durante 8 

dias e o extrato enzimático foi obtido por adição de 200 ml de tampão acetato pH 4,5, 50 

mmolar, em cada frasco, seguido de agitação vigorosa e filtração em sistema a vácuo. Os 

ensaios de sacarificação e fermentação foram realizados em frascos Erlenmeyers de 250 mL 

contendo 10,00 g de bagaço de cana-de-açúcar, palha de milho ou sabugo de milho e 100 mL do 

extrato enzimático. Inicialmente, em um período de 48h, foi realizada a sacarificação das 

biomassas em estufa incubadora à 50°C sob agitação de 150rpm. Os hidrolisados foram 

submetidos à fermentação, por 72 horas, com uso do inóculo fermentativo Saccharomyces 

cerevisiae a 2%. O desprendimento de CO2 foi acompanhado por meio de sucessivas pesagens 

do sistema fermentativo no intervalo de 72 horas e os resultados obtidos ao longo deste período 

foram utilizados para estimar a produção do etanol. As atividade das enzimas do extrato 

utilizado nos processos de sacarificação foram de 6,33 U/mL de FPase, 2,55 U/mL de 

endoglucanase, 38 U/mL de β-glucosidase e 190 U/mL de xilanase. A sacarificação simultânea 

à fermentação (SSF) das biomassas avaliadas neste estudo levou a produção de mostos com 

concentrações etanólica de 17,66 g/L,  7,25g/L e 6,35 g/L com uso de bagaço de cana-de-

açúcar, sabugo de milho e palha de milho, respectivamente. Com estes valores é possível 

projetar uma produção média de 80, 224 e 92 litros de etanol para cada tonelada de palha de 

milho, bagaço de cana-de-açúcar e palha de milho, respectivamente. 

 
Apoio:  
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SINT0264 - Produção de xilanases em biorreator a partir de biomassa 

residual com vista à produção de etanol de segunda geração 
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SANTOS,LÍLIAN DE ARAÚJO PANTOJA 

 
E-mail: amandarochac@gmail.com 

 
Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Os biocombustíveis de segunda geração são aqueles provenientes de materiais 

lignocelulósicos, geralmente obtidos a partir de biomassas residuais, consistindo em excelente 

alternativa para se mitigar as emissões dos gases do efeito estufa. Os materiais lignocelulósicos 

são compostos principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. Para a produção rentável de 

bioetanol de segunda geração é necessário a utilização da fração celulósica e hemicelulósica. A 

xilose, açúcar fermentescível proveniente da hidrólise da hemicelulose, é obtida a partir do 

emprego de xilanases, as quais aumentam consideravelmente o custo de produção do etanol 

lignocelulósico. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de xilanases em biorreator 

instrumentado a partir da fermentação de biomassa residual pelo fungo filamentoso Aspergillus 

tubigensis. O fungo foi cultivado por fermentação submersa utilizando torta de caroço de 

algodão como fonte de energia. A fermentação foi realizada com monitoramento e controle de 

pH, agitação, temperatura e aeração, durante 10 dias. Realizou-se a dosagem enzimática de 

xilanases a cada 24 horas de fermentação, adicionando-se o extrato enzimático à solução de 

xilana, em temperatura e pH ótimos. As xilanases presentes no extrato enzimático da 

fermentação apresentou atividade máxima de 19,8 U/mL, após 72 horas de fermentação. Após 

120 horas de fermentação, houve diminuição da atividade enzimática em aproximadamente 

35%, porém, houve também a estabilização da sua atividade, o que consiste em importante dado 

para a sua utilização em escala industrial, posto que o extrato pode ser estocado para uso futuro. 

A produção de xilanase utilizando o A. tubigensis na torta de caroço de algodão mostrou-se 

viável, abrindo possibilidades para se desenvolver novos trabalhos com o micro-organismo. 

 
Apoio:  
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A MONOTERPENOS 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Os mono- e sesquiterpenos são os principais constituintes de óleos vegetais e são 

amplamente utilizados na indústria farmacêutica e de cosméticos. Pertencentes a estes grupos, 

os monoterpenos limoneno e α-pineno se destacam devido à sua abundância e baixo custo, 

tornando-os substratos promissores para a produção de compostos de valor agregado por meio 

de processos biotecnológicos. Contudo o uso desses monoterpenos ainda é tecnicamente difícil, 

devido à sua toxicidade quando utilizados em sistemas biológicos. Deste modo, o objetivo desse 

trabalho foi selecionar microrganismos capazes de se desenvolver na presença dos 

monoterpenos supracitados. Quinze microrganismos do banco de microrganismos do 

Laboratório de Biotecnologia de Alimentos - ICT/UVJM foram inoculados em 50 mL de meio 

Yeast Malt (peptona, extrato de levedura e glicose; YM) e 2% de limoneno ou α-pineno. Os 

frascos foram incubados a 30ºC e 150 rpm por 48 horas. Após esse período 100 µL do caldo 

fermentado foi transferido para placas de Petri contendo o meio YM, sendo incubados por 48 

horas a 30ºC. As cepas que apresentaram crescimento satisfatório (>30 UFC) foram 

consideradas resistentes ao limoneno e/ou α-pineno. Dentre as quinze linhagens avaliadas, 10 

apresentaram crescimento satisfatório na presença de limoneno e 9 na presença de α-pineno. Em 

todos os casos o crescimento foi superior a 30 UFC, sugerindo que os referidos microrganismos 

são hábeis em crescer na presença desses monoterpenos. Nos estudos de Bicas (2009) e Bier e 

colaboradores (2011) foi observado que 50% e 75% das linhagens testadas cresceram na 

presença de 2% de limoneno, respectivamente. Em relação aos testes na presença de pineno, 

Bier e colaboradores (2011) verificaram que 80% das cepas foram hábeis em crescer na 

presença do referido monoterpeno. Deste modo, o presente estudo mostrou um número de 

microrganismos com resultado positivo para limoneno (67%) e pineno (60%) similares aos 

encontrados na literatura. Esses microrganismos poderão ser utilizados em estudos posteriores 

para verificar sua habilidade em biotransformar os monoterpenos a compostos de valor 

agregado. 

 
Apoio: FAPEMIG; CNPQ (PROC. 460897/2014-4); CAPES E UFVJM. 
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SINT0266 - SORGO: MATÉRIA PRIMA PARA BIOENERGIA 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Objetivou-se com este estudo identificar genótipos de sorgo biomassa com potencial 

agronômico e composição lignocelulósica favorável ao desenvolvimento do etanol de segunda 

geração. Entre os materiais avaliados três híbridos de nervura mutantes de marrom foram 

testados comparativamente a três híbridos comuns. A característica de nervura marrom está 

associada ao teor reduzido de lignina, tornando esses materiais mais promissores aos processos 

de conversão enzimática da biomassa. Foram cultivados, portanto, seis híbridos de sorgo 

biomassa, nos municípios de Sete Lagoas e Couto de Magalhães de Minas, na safra 2015/2016. 

Em ambos ambientes o delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC). As parcelas 

constituíram-se de duas linhas de cinco metros, espaçadas em 0,7 m. O material foi semeado de 

forma manual ao longo da linha, e aos 21 dias após a emergência realizou-se o desbaste, 

deixando aproximadamente 40 plantas por fileira, prevendo um estande de 140.000 plantas por 

hectare aproximadamente. O sorgo mostrou um alto potencial em termos de produção de 

biomassa, obtendo produtividades médias dos híbridos de nervura marrom e dos híbridos 

convencionais de 21,7 e 31,4 toneladas de matéria seca por hectare, respectivamente. Os 

híbridos de nervura marrom apresentaram teores de lignina menores que os híbridos 

convencionais. O ambiente de cultivo não afetou os parâmetros de produção e os teores de 

celulose e hemicelulose dos seis híbridos avaliados. O híbrido com produtividade elevada, 

aliado a melhores características químicas, auxiliará na tomada de decisão em relação a quais 

materiais são mais propícios ao desenvolvimento futuro do biocombustível de segunda geração. 

A diferença significativa entre os genótipos é extremamente importante para seleção de 

indivíduos mais adequados para a conversão de energia. Os híbridos de sorgo biomassa são 

predominantemente compostos por carboidratos estruturais (hemicelulose, celulose e lignina) e 

sua biomassa pode ser utilizada para biocombustíveis de 2ª geração. Considerando a 

possibilidade de duas safras anuais, os seis híbridos avaliados podem ser qualificados como 

biomassas promissoras para a indústria de etanol de segunda geração, e capazes de propiciar 

volumes de álcool superiores aos obtidos com as culturas da cana-de-açúcar e milho por hectare. 

 
Apoio: OS AUTORES AGRADECEM A EMBRAPA MILHO E SORGO, PELO APOIO NA 

REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO E PELO FORNECIMENTO DE GERMOPLASMA, E 

A CAPES (AGÊNCIA FEDERAL BRASILEIRA DE APOIO E AVALIAÇÃO DE PÓS-

GRADUAÇÃO), PELA BOLSA CONCEDIDA E PELO APOIO FINANCEIRO. 
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SINT0267 - Teor de fibra, fibra detergente neutro e ácido em tortas de 

pinhão manso, dendê e algodão pela inoculação de macrofungos 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: A produção de biodiesel, a partir das fontes de vegetais, gera uma quantidade 

significativa de co-produtos para a alimentação animal, sendo usados como fonte nutricional, 

devido ao elevado teor de nutrientes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o teor de 

fibras (FB), fibra detergente neutro (FDB) e fibra detergente ácido (FDA) em tortas de pinhão 

manso, dendê e algodão antes e após a inoculação do Perenniporia spp (EF 79). O macrofungo 

foi inoculado nas tortas de acordo com o processo descrito por Gomes, (2015). O teor de Fibras 

foi determinado segundo metodologias da AOAC, (1990). Para quantificar o teor de fibra em 

detergente neutro (FDN) e da fibra em detergente ácido (FDA) seguiu-se o método 

convencional descrito por Van Soest, (1963) e Van Soest, (1967), respectivamente. As médias 

de três repetições ± desvio padrão do teor de FB encontradas foram: Pinhão (C) 21,09 ± 1,00; 

Pinhão (EF 79) 23,24 ± 0,58; Algodão (C) 32,10 ± 1,47; Algodão (EF 79) 29,48 ± 1,41; Dendê 

(C) 28,40 ± 2,55 e Dendê (EF 79) 29,58 ± 2,12. Os valores de FDN foram Pinhão (C) 41,91 ± 

0,14; Pinhão (EF 79) 47,63 ± 1,64; Algodão (C) 23,21 ± 2,20; Algodão (EF 79) 28,48 ± 1,70; 

Dendê (C) 58,05 ± 4,71 e Dendê (EF 79) 57,82 ± 4,77.  Para FDA os valores encontrados foram 

Pinhão (C) 31,55 ± 2,52; Pinhão (EF 79) 31,51 ± 0,94; Algodão (C) 16,10 ± 0,14; Algodão (EF 

79) 22,28 ± 1,79; Dendê (C) 34,80 ± 0,27 e Dendê (EF 79) 31,58 ± 0,90. Observou após a 

inoculação do macrofungo EF 79 o teor de FB teve um aumento na torta de pinhão manso e 

dendê. Quanto ao teor de FDN todas as tortas tiveram um aumento. O aumento do teor de FB e 

FND indica maior digestabilidade das tortas com a presença do macrofungo. Para FDA o 

melhor resultado observado foi para a torta de dendê, pois observa – se uma diminuição da 

fração não digestível da torta, aumentando assim sua qualidade. A inoculação de macrofungos 

mostrou ser uma alternativa viável para agregar valor aos resíduos agroindústrias destinados á 

alimentação animal, pois  aumentam a digestabilidade e qualidade das tortas oriundas das 

indústrias de biodiesel. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ E FAPEMIG 
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SINT0268 - Transesterificação de ácidos graxos na produção de 

biodiesel utilizando catalisador à base de magnetita e óxido de cálcio 
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Área: BIOTECNOLOGIA 

 

Resumo: Devido aos problemas ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis, faz-se 

necessário renovar a matriz energética mundial. Assim, os biocombustíveis se apresentam como 

um boa alternativa, visto que são uma fonte renovável de energia, com benefícios econômicos e 

ambientais. Dentre os biocombustíveis, encontra-se o biodiesel, um combustível produzido a 

partir da transesterificação de ácidos graxos, utilizando um álcool e um catalisador, seja ele 

ácido ou básico. Ainda no âmbito dos problemas ambientais, os rejeitos de mineração têm 

causado grandes problemas, que podem ser exemplificados pelo danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, em 2015. Unindo essas duas vertentes, visou-se produzir 

biodiesel utilizando tais rejeitos como catalisador. O preparo do biodiesel foi realizado a uma 

temperatura interna de 100ºC, utilizando 25 g de óleo de soja, 27,5 g de metanol, e 2 g de 

catalisador à base de um composto rico em magnetita (Fe3O4), proveniente do rejeito da 

mineração fosfática do complexo minero-químico de Tapira, Minas Gerais. O catalisador foi 

preparado calcinando-se a 200ºC, por 4 horas, uma mistura na proporção 1:1 deste composto 

com óxido de cálcio. Em um primeiro momento, utilizou-se um óxido de cálcio comercial, e 

depois, a fim de aumentar a sustentabilidade do processo, utilizou-se óxido de cálcio preparado 

a partir de cascas de ovos de galinha. Para o preparo deste óxido, as cascas foram limpas e 

trituradas em almofariz. Em seguida foram calcinadas por 1 hora e 30 minutos, a 850ºC. Na 

reação utilizando o óxido de cálcio comercial obteve-se aproximadamente 10,5 mL de biodiesel 

e 23 mL de glicerina, enquanto na reação utilizando o óxido de cálcio produzido a partir das 

cascas de ovos, formou-se cerca de 19 mL de biodiesel e 29 mL de glicerina. Visto que utilizou-

se as mesmas quantidades de reagentes nas duas reações, uma possível explicação para a 

diferença na quantidade total de produtos é que na segunda houve maior conversão do metanol, 

enquanto na primeira o metanol remanescente pode ter evaporado e sido perdido. Esta hipótese 

será testada para maiores esclarecimentos. 

 
Apoio: AO LABORATÓRIO DE QUIMICA 
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SINT0269 - AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO ENDOTELIAL E DOS 

PARÂMETROS DO ESTADO REDOX COMO MARCADORES DA 

PROGRAMAÇÃO FETAL MEDIADA POR DIETA HIPERSÓDICA 

EM RATOS WISTAR 
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: Introdução: A Hipertensão arterial é uma doença multifatorial que pode estar atrelada 

à má nutrição materna, pois durante a gestação a prole é exposta a um ambiente desfavorável 

que poderá alterar sua programação fetal. Objetivos: Avaliar a função endotelial e o estresse 

oxidativo como marcadores da programação fetal mediada por dieta hipersódica em ratos 

Wistar. Metodologia:  ratos Wistar foram divididos em grupo controle (N) e grupo tratado (H), 

os machos ficaram separados, durante 4 meses, das fêmeas até o acasalamento, durante a 

gestação e no período de amamentação das crias (geração F-1), as fêmeas continuaram as dietas 

(NaCl 4% e a padrão) em cada grupo. Após o desmame as crias (geração F-1), foram divididas 

em grupos, as crias do grupo controle (N) foram divididas em (NN) recebendo dieta padrão e 

em (NH) recebendo dieta suplementada com NaCl 4%, já crias do grupo tratado (H), foram 

divididas em (HN) recebendo dieta padrão e em (HH) recebendo dieta suplementada com NaCl 

4%. Os animais da geração F-1 receberam as dietas durante 4 meses, após este período os 

experimentos foram realizados. Resultados: observamos aumento na pressão arterial quando 

comparamos os grupos NH vs HH (144,28±17,74 vs 121,40±8,95), com 4 semanas de dieta e 

nos grupos NN vs HH (114,71±13,75 vs 133,22±6,82), com 16 semanas com P<0,05.  

Observamos alteração dos marcadores de estresse oxidativo, no Tbars do arco aórtico, quando 

comparamos os grupos NH vs HN (0,37± 0,08 vs 0,14± 0,03) e NH vs HH (0,37± 0,08 vs 

0,18±0,059), P<0,005. Tbars da adrenal quando entre os grupos HN vs NN (0,059±1,045 vs 

0,803±0,313), HN vs NH (0,059±1,045 vs 0,722±0,297) e HN vs HH (0,059±1,045 vs 

0,695±0,186), P<0,005. Tbars do coração entre os grupos HH vs HN (1,127±0,181 vs 

0,773±0,157), P<0,05.  Na superóxido dismutase (SOD) do arco aórtico quando comparamos os 

grupos HH vs NN (1,932±0,547 vs 0,968±0,337), P<0,005 e HH vs NH (1,932±0,547 vs 

1,135±0,5091), P<0,05. Na SOD do coração entre os grupos NH vs HN (0,5091±0,4682 vs 

0,4682±0,5833), P<0,05. Adicionalmente observamos alteração na função endotelial entre os 

grupos NH vs HH (1,006±0,087 vs 0,700±0,206), quando comparamos o efeito endotélio 

dependente da acetilcolina e do endotélio mediado pelo nitroprussiato de sódio, P<0,05. 

Conclusões: Nossos dados preliminares indicam que a uma dieta hipersódica pode acarretar 

alterações cardiovasculares e nos parâmetros do estado redox em uma prole aos quais seus pais 

foram submetido as há uma dieta hipersódica. 

 
Apoio:  
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: As células endoteliais vasculares desempenham um importante papel na manutenção 

da homeostasia cardiovascular. Prejuízo da propriedade fisiológica do endotélio, tais como 

promoção da vasodilatação e da antiagregação, conduz para uma condição chamada de 

disfunção endotelial. Aqui nós planejamos estabelecer um método que permite avaliar a função 

endotelial em ratos acordados, com livre movimentação. Nesse sentido a utilização de cânulas 

intravascular permite forma eficaz administrar substâncias, realizar coleta de sangue, além de 

possibilitar medidas diretas de pressão arterial e do ritmo cardíaco, com alto nível de precisão. 

Nosso objetivo foi padronizar e desenvolver a técnica de canulação em ratos. Avaliar a função 

endotelial e parâmetros fisiológicos (Pressão Arterial e Frequência Cardíaca) sobre a 

administração de drogas. Ao todo 9 ratos foram anestesiados para serem canulados.  A anestesia 

era realizada de forma intraperitoneal com ketamina (100 mg / kg) e xilazina (10 mg/kg) 

utilizando-se seringas de 1 ml.  Após tal procedimento realizava-se a retirada de pelos da região 

cervical, da região anterior do pescoço e da coxa.  Procede-se então com uma incisão na região 

do pescoço para a implantação da cânula na artéria carótida em direção ao arco aórtico e aorta 

descendente (torácica). Após realizar a canulação da carótida realiza-se o mesmo procedimento 

na artéria femoral.  Uma vez implantadas, com auxílio de um trocater, as cânulas são dirigidas 

subcutaneamente para a cintura escapular, onde são exteriorizadas no dorso do animal na região 

cervical e fixadas com linha de sutura. A cânula da artéria carótida é utilizada para 

administração de drogas e a da artéria femoral é utilizada para registro direto da pressão arterial 

e da frequência cardíaca. Os dados demonstram que a técnica funciona, pois não houve redução 

da frequência cardíaca, obtendo a média de 363±35,84 bpm e 384±27,32 bpm, respectivamente, 

antes e após infusão de acetilcolina, com p=0,0016, estimando com isso que a droga não agiu no 

coração, mas houve redução da pressão arterial média significativo, p=0,0001, de 124,00±8,64 

mmHg antes para 104,02±13,17 mmHg após infusão da droga. Com isso, padronizamos a 

técnica de canulação da função endotelial em ratos acordados, possibilitando assim a avaliação 

dessa função em diversos modelos experimentais, como, por exemplo, o estudo de fatores 

epigenéticos ligados à hipertensão arterial. 

 
Apoio:  
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: A restrição calórica (RC) é uma condição frequente na natureza e os organismos 

desenvolveram mecanismos adaptativos a essa situação. Estudos recentes apontam a RC como 

uma intervenção dietética que resulta no aumento da longevidade, além de melhor os 

parâmetros cardiometabólicos. Devido a seu papel reprodutivo nos cuidados e manutenção da 

prole, as fêmeas sofrem maior pressão evolutiva que os machos em relação a suas condições 

nutricionais. Com isso, a análise da diferença de gênero na resposta metabólica à restrição 

calórica permitirá compreender os mecanismos adaptativos à RC em fêmeas. Com isso, o 

presente estudo tem como objetivo investigar a diferença de gênero na resposta metabólica de 

ratos submetidos à RC de 50% após o nascimento até idade adulta. O protocolo experimental foi 

aprovado pela CEUAUFVJM (nº 040/2016). Para os experimentos, ratos wistar foram divididos 

em 4 grupos: FAD) Fêmeas ad libitum; FR) Fêmeas restritas; MAD) Machos ad libitum; MR) 

Machos restritos. Aos três meses, os animais foram submetidos aos testes de tolerância oral à 

glicose (TOTG) e de tolerância intraperitoneal à insulina (IpITT), e à gasometria para avaliação 

do consumo de O2 (VO2), produção de CO2 (VCO2), coeficiente respiratório (R.Q.) e taxa 

metabólica basal (EE). Os dados foram submetidos à ANOVA duas vias seguido pelo pós-teste 

de Bonferroni, sendo considerado significativo P < 0,05. A RC promoveu diferença no peso 

corporal dos animais desde a primeira semana de vida. Na fase adulta, FR alcançam valores 

menores de glicemia após 8h de jejum, enquanto os outros grupos apenas após 12h. As FR 

apresentaram diminuição significativa da OGTT, dos VO2, VCO2 e EE quando comparado às 

FAD, não sendo observada diferença significativa entre os MAD e MR. O IpITT e a R.Q. não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos. Em conclusão, nossos resultados mostram 

que as fêmeas apresentam ajustes metabólicos mais acentuados à RC quando comparado aos 

machos, possivelmente, devido à existência de mecanismos adaptativos/evolutivos dependentes 

do gênero. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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Resumo: Estudos recentes demonstram que a restrição calórica (RC) iniciada após o 

nascimento e mantida durante a vida apresenta repercussões positivas, melhorando diferentes 

parâmetros cardiometabólicos e aumentando a longevidade. Considerando a ausência de estudos 

sobre o efeito desse tipo de dieta na fisiologia reprodutiva feminina, o presente estudo 

investigou o efeito da RC de 50% iniciada após o nascimento e mantida até idade adulta sobre 

parâmetros reprodutivos de ratas. Para isso, os animais foram divididos em grupos controle e 

restrito, e avaliados o peso corporal semanalmente, o consumo de ração, puberdade, ciclo estral, 

taxa ovulatória e peso dos tecidos. Diferença significativa no peso corporal dos animais restritos 

já foi observada desde a primeira semana de vida. A RC promoveu um adiantamento 

significativo da puberdade, ocorrendo em média aos 35 dias no grupo restrito e 38 dias no grupo 

controle. Foi observada correlação positiva entre o peso corporal e idade de abertura vaginal (P 

< 0.001 e R2 = 0,78). Todas as fêmeas controles apresentaram ciclos estrais regulares de 4,6 

dias. As fêmeas restritas apresentaram ciclo estrais irregulares, sendo observada apenas uma 

fêmea acíclica. A RC também promoveu um prolongamento do ciclo estral, com duração de 8 

dias entre as fêmeas que apresentaram até 2 estros do período de observação. A taxa ovulatória 

não apresentou diferença significativa entre os grupos. Houve diferença nos pesos do 

hipotálamo, do útero, do fígado, e das gorduras retroperitoneal e parametrial. Não houve 

diferença no peso dos ovários, indicando que houve preservação de massa mesmo com a RC. 

Em resumo, a RC foi capaz de promover alterações significativas em diferentes parâmetros 

reprodutivos, sem prejuízo aparente na fertilidade das ratas. 

 
Apoio: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

(FAPEMIG) 
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SINT0273 - Efeitos da cafeína sobre a ansiedade em um modelo de 

obesidade em camundongos 
 

FRANCIELE ANGELO DE DEUS,FERNANDA CAROLINE SILVA,JOÃO OCTÁVIO 

AUGUSTO MURTA AMBRÓSIO,FERNANDA BATISTA DE SOUZA ,DANIEL SILVA SENA 

BASTOS,ELIZIARIA CARDOSO DOS SANTOS,CYNTHIA FERNANDES FERREIRA SANTOS 

 
E-mail: fran.mccain@gmail.com 

 
Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: O estilo de vida moderno tem proporcionado aumento do consumo de alimentos mais 

calóricos, elevando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O consumo de 

bebidas com efeitos termogênico e antioxidante, como cafeína, têm sido uma alternativa para 

redução da obesidade e melhora da degradação enzimática. Dentre os modelos experimentais 

para indução da obesidade, estão as dietas hipercolesterolêmicas (cafeteria), ricas em 

carboidratos e lipídeos, altamente palatáveis, que induzem hiperfagia voluntária e rápido ganho 

de massa corporal. Diante desses fatos, o presente estudo avaliou os efeitos da administração 

crônica da cafeína, associada à dieta hipercolesterolêmica, sobre parâmetros de ansiedade e 

obesidade em camundongos. Para tal, 42 camundongos C57BL/6 foram randomizados em 6 

grupos experimentais: G1: dieta padrão sem tratamento; G2: dieta padrão + 10mg/kg de cafeína; 

G3: dieta padrão + 50mg/kg de cafeína; G4: Dieta de cafeteria sem tratamento; G5: dieta de 

cafeteria + 10mg/kg de cafeína; G6: dieta de cafeteria + 50mg/kg de cafeína. A cafeína foi 

administrada diariamente, via intraperitoneal por 120 dias. Os animais realizaram testes 

comportamentais no labirinto em cruz elevado, antes e após protocolo experimental, e o peso foi 

analisado semanalmente. Não houve diferença significativa no número de entradas nos braços 

abertos bem como o tempo de permanência neles dos grupos experimentais tanto antes como 

depois do tratamento. Já o número de entradas nos braços fechados foi significativamente menor 

ao final do tratamento quando comparados com o início, nos grupos G5 e G6. Os resultados 

indicam um aumento significativo de peso nos animais experimentais após o tratamento. 

Quando comparado o peso dos animais dos grupos G1 e G3 separadamente, antes e após o 

tratamento, o grupo dieta de G6 apresentava o peso maior que seu controle G3, e ao final do 

tratamento com a cafeína o peso foi igual, indicando que a cafeína parece reduzir o peso desse 

grupo. Além disso, ao final do tratamento o peso do grupo G6, foi significativamente menor do 

que os grupos que receberam dieta de cafeteria. O mesmo comportamento não foi observado 

nos grupos que receberam doses mais baixas de cafeína. Dessa forma, concluímos que a 

administração crônica de cafeína em doses mais elevadas apresenta um fator protetor para o 

desenvolvimento da obesidade e reduz da ansiedade em animais experimentais. 

 
Apoio:  
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SINT0274 - EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE TRADICIONAL VERSUS ACUMULADO: 

EFEITOS DO TREINAMENTO E DO DESTREINAMENTO SOBRE 

O CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO EM RATOS WISTAR. 
 

MATHEUS DE OLIVEIRA VIAL,LILIANE VANESSA COSTA PEREIRA,BRUNO FERREIRA 

MENDES,CARINA DE SOUSA SANTOS,FLÁVIO DE CASTRO MAGALHÃES,MARCO 

FABRICIO 

 
E-mail: walter-1995-07@hotmail.com 

 
Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: O treinamento intervalado de alta intensidade ( HIIT - para a sigla em inglês high 

intensity interval training) caracteriza-se por explosões breves e intermitentes de exercício de 

alta intensidade intercaladas com períodos de recuperação; o treinamento acumulado é uma 

forma de exercício que caracteriza-se por ser realizado em duas ou mais sessões curtas ao longo 

do dia. Ambas as formas de treinamento são investigadas com o objetivo de aumentar a prática 

de exercício físico pela população. Outro fenômeno comum na sociedade atual é o 

destreinamento, caracterizado pea interrupção do protocolo de treinamento. O objetivo do 

estudo é comparar os efeitos do HIIT versus HIIT acumulado sobre o consumo máximo de 

oxigênio (VO2máx) em ratos wistar e também os efeitos do período de destreinamento, onde 

metade dos animais foram sacrificados após o treinamento e a outra metade ficou 4 semanas 

passando pelo destreinamento. Foram utilizados 30 ratos wistar com idade de 55-60 dias de 

vida, subdivididos em 3 grupos experimentais: 1. Grupo exercício intervalado de alta 

intensidade sessão única (HIIT); 2. Grupo exercício intervalado de alta intensidade acumulado 

(HIIT ACUM); 3. Grupo controle sedentário (SED). Previamente ao treinamento os animais 

foram submetidos a um teste de VO2máx em esteira, para a avaliação do consumo máximo de 

oxigênio e prescrição do exercício. O treinamento em esteira foi iniciado e teve duração de 8 

semanas para ambos os grupos treinados que realizaram 6 estímulos diários de 90-100% do 

VO2máx intercalados com 5 períodos de recuperação passiva. Ao final do período de 

treinamento, os animais foram submetidos novamente ao teste de VO2máx. Os resultados estão 

expressos em média ± desvio padrão e para análise foram utilizados o teste one-way ANOVA e 

post hoc de Tukey com nível de significância de p<0,05. VO2 Máximo pré treinamento: SED: 

50±6,84 mL.O2.Kga; HIIT: 49,03±3,91; HIIT ACUM: 51,04±5,84 mL.O2.Kg VO2 Máximo 

pós treinamento: SED: 49,75±3,83 a; HIIT TREIN: 68,80±6,09 b; HIIT ACUM: 66,97±3,01b 

mL.O2.Kg. VO2 Máximo destreinamento: SED: 49,75±3,83a; HIIT DEST: 68,80±6,09b; HIIT 

ACUM DEST: 66,97±3,0b mL.O2.Kg. Concluímos que: 1)Ambas as formas de treinamento 

foram eficientes em aumentar o VO2máx quando comparado ao SED. 2) Não houve diferenças 

entre os dois tipos de treinamento. 3) o VO2máx não se diferiu entre os grupos treinados no 

período de destreinamento. 

 
Apoio:  
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SINT0275 - MÉTODO ALTERNATIVO PARA REPRESENTAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA FILTRAÇÃO CAPILAR NOS 

GLOMÉRULOS 
 

DANNÚBIA EULÁLIA OLIVEIRA MARQUES,ANA FLAVIA PAULINO,ALEXANDRO 

ALUÍSIO ROCHA,CARLOS JOSÉ OTONI 

 
E-mail: marquesdannubia@yahoo.com.br 

 
Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: Dentre as funções dos rins temos também a excreção dos resíduos do metabolismo e a 

regulação do volume sanguíneo, sendo a taxa de filtração glomerular o resultado da ação das 

forças hidrostáticas e oncóticas. (REECE,1993). Objetivou-se com o trabalho demonstrar como 

funciona a filtração nos capilares glomérulares. O mesmo foi desenvolvido no Laboratório de 

Fisiologia Animal, do Departamento de Zootecnia da UFVJM, Diamantina-MG em setembro de 

2017. Tomamos três beckers de 500 ml e a partir da base em 1 cm de altura, realizou-se uma 

perfuração nesta marca. Para a preparação das mangueiras de plástico, que possuíam 5 mm de 

diâmetro e 70 cm de comprimento, foram realizadas aberturas a cada 1 cm, assim, fixou-as nos 

furos dos beckers utilizando cola bi-componente. Para confeccionar o suporte utilizou-se 6 

metros de cano PVC e 8 junções de três saídas de 20 cm, os canos foram cortados em 12 partes 

e encaixados nas junções, resultando-se em plataforma de 60 cm de altura, 40 cm de 

comprimento e 20 cm de largura. Logo após uma tábua de madeira de 65cm x 27cm foi fixada 

com arame sobre os canos, e em seguida os beckers foram colados sobre a mesma. O 

experimento consistia na confecção de três soluções aquosas: água pura, solução aquosa 

saturada com sacarose e água com 5 gramas de espuma fenólica na forma de cubos de 5 mm3. 

Os recipientes foram preenchidos com todas soluções ao mesmo tempo e logo foi observada a 

drenagem, contabilizando tempo e volume de solução filtrada pela mangueira filtrante. 

Observou-se que a solução contendo a espuma fenólica reteve mais o líquido, apresentou taxa 

de filtração baixa e poder osmótico alto, diferindo-se da solução água pura, que obteve 

resultados de maior filtração e a solução água/sacarose saturada que obteve resultados 

intermediários. Observamos que a pressão gravitacional produziu o gradiente de pressão similar 

à pressão hidrostática capilar, fazendo os líquidos fluírem pela mangueira. A solução 

água/sacarose saturada apresentou alta viscosidade e alterou a taxa de filtração do sistema 

permanecendo intermediária entre a água pura e a solução água/espuma polivinílica, que 

apresentou menor filtração, devido ao alto poder osmótico. Dentre as proteínas contidas no 

sangue, a albumina é fundamental na manutenção da pressão osmótica intravascular, que nesta 

prática foi representada pela espuma (OLIVEIRA, 2015). O trabalho alcançou o seu objetivo 

principal, que foi representar as forças de Starling aplicadas à filtração glomerular. 

 
Apoio:  
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SINT0276 - NÍVEIS DE POTÁSSIO PLASMÁTICO DE PACIENTES 

EM HEMODIÁLISE: Impacto do Uso de iECA, BRA e 

Betabloqueadores 
 

GABRIELA SILVA VAREJÃO NASCIMENTO,RENATA VITORIANO CORRADI 

GOMES,PATRICK WANDER ENDLICH 

 
E-mail: gabrielasvn@hotmail.com 

 
Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: O rim é responsável pelo equilíbrio hidroeletrolítico, sua perda funcional observada 

em pacientes com Doença Renal Crônica Terminal (DRCT) é preditora de inúmeros distúrbios, 

incluindo a hipercalemia. Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (iECA) e 

Inibidores do Receptor de Angiotensina II do Tipo 1 (AT1; BRA), são prescritos para retardar a 

progressão da DRC, além de tratar possíveis comorbidades como hipertensão e insuficiência 

cardíaca. Entretanto, estão diretamente associados ao desenvolvimento de hipercalemia, 

interferindo na síntese e secreção de aldosterona. O objetivo foi estratificar os pacientes com 

DRCT em hemodiálise de acordo com a classe de fármaco utilizado para tratamento da doença 

ou outra associada e comparar os níveis plasmáticos de potássio. Foi realizado um estudo 

transversal observacional em pacientes DRCT dialíticos (n=96). O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 2.453.600. Os pacientes foram divididos 

em 5 grupos: iECA+betabloqueador, betabloqueador, BRA+betabloqueador, BRA e sem 

utilização de BRA, iECA, betabloqueador ou qualquer outro medicamento. Foram coletadas 

amostras de plasma pré-dialíticas de cada paciente, para análise dos níveis de potássio. As 

médias foram comparadas pela Análise de Variância de uma via, sendo pós-teste de Tukey 

aplicado para analisar entre quais grupos encontrava-se a diferença (p<0,05). Os resultados 

apontaram diferença significativa entre o grupo betabloqueador e BRA+betabloqueador (4,9 vs 

5,7 mEq/L; p<0,05). Os resultados demonstraram que houve diferença estatisticamente 

significativa nos níveis séricos de potássio entre os pacientes em uso apenas de 

betabloqueadores e de betabloqueadores associado a BRA, demonstrando que essa associação 

farmacológica aumenta o risco de hipercalemia em pacientes dialíticos. Tal resultado pode ser 

explicado pela adição de efeitos sobre o nível sérico de potássio, representados pelo efeito do 

BRA somado ao efeito do betabloqueador, que ao bloquear os receptores beta-adrenérgicos, 

diminui a atividade da Na+/K+ ATPase, impedindo o influxo de potássio para o interior das 

células, aumentando os níveis de potássio plasmático. De acordo com nossos dados, pacientes 

DRCT dialíticos que utilizam BRA associados a outro fármaco apresentam hipercalemia. 

 

 
Apoio: CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 

(CNPQ/PROCESSO:427883/2016-4) 
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SINT0277 - O EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE (HIIT) AUMENTA A FUNÇÃO FAGOCÍTICA DE 

NEUTRÓFILOS 
 

YARA GOMES PENA,VINICIUS DE OLIVEIRA OTTONE,ROSALINA TOSSIGE 

GOMES,KARINE BEATRIZ COSTA,BRUNA CAROLINE CHAVES GARCIA,ETEL ROCHA 

VIEIRA 
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: Introdução: O exercício físico constitui um desafio para a homeostase do corpo e 

induz alterações transitórias na função imunológica. Estas alterações dependem da duração e 

intensidade do exercício. Uma sessão de exercício intervalo de alta intensidade (HIIT), embora 

de curta duração, é realizada com um esforço máximo ou com uma intensidade próxima daquela 

que provoca o consumo máximo de oxigênio. Os neutrófilos são as primeiras células recrutadas 

para locais de infecção e inflamação. Uma vez recrutados, a principal função dessas células na 

resposta inflamatória aguda induzida pelo exercício é o clearance de restos celulares, atuando 

como células fagocíticas. Como uma sessão de HIIT afeta a função dos neutrófilos ainda não foi 

devidamente investigado. Objetivo: Investigar o efeito de uma única sessão de HIIT na função 

fagocítica de neutrófilos. Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFVJM sob 

o número de registro CAAE: 10239112.80000.5108. Doze homens hígidos (22,5 ± 3,9 anos, 

IMC 21,8 ± 2,8 kg/m2, VO2max 43,5 ± 3,9 mLO2.kg-1.min-1) participaram de uma sessão de 

HIIT, realizada em cicloergometro, composta por 8 séries de 60 segundos a 90% da potência de 

pico, com 75 segundos de recuperação ativa a 30W, entre as séries. O sangue venoso foi 

coletado antes (pré-ex), 30 minutos (30 min pós) e 24 horas após o HIIT (24h pós). Os 

neutrófilos foram isolados e sua capacidade fagocítica foi avaliada utilizando leveduras 

opsonizadas, marcadas com Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) e apagamento da 

fluorescência por azul de tripan. Também foi avaliado nos neutrófilos a expressão dos 

receptores de fagocitose CD16 e CD11b. As análises foram realizadas por citometria de fluxo e 

para análise estatística foi utilizado o teste One-

frequência de neutrófilos contendo leveduras internalizadas foi maior (p ˂ 0,01) 24h pós (44,2 ± 

4,9 %), comparado aos momentos pré-ex (30,5 ± 5,8 %), e 30 min pós (28,8 ± 3,5 %). Não foi 

observado efeito do HIIT sobre a expressão de CD16 (p = 0,39) e CD11b (p = 0,9) em 

neutrófilos. Conclusão: Uma sessão de HIIT promove aumento da função fagocítica 24 horas 

após exercício e esse aumento não depende da alteração da expressão de receptores CD16 e 

CD11b. 

 
Apoio: CIPQ SAÚDE, FAPEMIG,PRPPG 
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SINT0278 - Ovulação espontânea em modelo de atresia folicular in 

vivo 
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: Nas mamíferas, a maioria dos folículos ovarianos são perdidos ao longo da vida por 

atresia. Quando estávamos implantando em nosso laboratório um modelo de atresia folicular in 

vivo, surpreendentemente observamos a orrência de ovulação nesses animais. Esse modelo é 

obtido através do estímulo de ratas pré-púberes com gonadotrofina coriônica de égua prenha 

(eGC), que apresenta efeito semelhante ao FSH, e em seguida, devido à ausência de LH, os 

folículos pré-ovulatório entram em atresia. De acordo com a literatura, a ocorrência de ovulação 

nesse modelo é raro. Com isso, o objetivo do presente estudo foi relatar a ovulação nesse 

modelo de atresia in vivo e fornecer algumas características morfológicas da apoptose de células 

da granulosa (GCs). Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso dos Animais 

(protocolo 040/2016). Ratas Wistar com 25 dias de idade (n=5/grupo) foram tratadas 20 UI de 

eGC, sendo eutanasiados com 0h, 48h, 72h e 120h após o tratamento. Os ovários foram 

removidos e processados para histologia, imunohistoquímica para Caspase 3 clivada (marcador 

de apoptose), microscopia eletrônica de transmissão e dosagem dos esteroides gonadais. 

Presença de folículos pré-ovulatórios e altos níveis de testosterona e estradiol foram observados 

com 48h, ovócitos na tubas uterinas a partir de 72h, e corpos lúteos e altos níveis de 

progesterona 120h após estímulo com eCG, confirmando a ocorrência da ovulação. Presença de 

folículos pré-antrais e antrais iniciais com CGs com núcleos picnóticos foram observados 

durante toda a amostragem. Essas CGs foram positivas para Caspase 3 e apresentaram 

características ultraestruturais de células em apoptose. Não foi observado apoptose de CGs nos 

folículos pré-ovulatórios. Nossos resultados sugerem que os altos níveis de estrógeno podem ter 

levado a um feedback positivo do eixo hipófise-hipotálamo nesses animais, resultando em um 

pico endógeno de gonadotrofina e na ovulação. 

 
Apoio: FAPEMIG; PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA/UFVJM; NO. 

40/2016 CEUA/UFVJ 
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SINT0279 - REPERCUSSÕES CARDÍACAS DA AUSÊNCIA DE 
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Área: FISIOLOGIA 

 

Resumo: Os estrógenos são hormônios ovarianos que atuam no ciclo reprodutivo, além de 

promover cardio-proteção e melhora de vários parâmetros metabólicos. Esses hormônios tem 

um prazo de atuação no corpo, encerrando sua produção ao fim da vida fértil de mulheres, 

ocorrendo aproximadamente aos 50 anos de idade, sendo esse período denominado menopausa. 

O efeito cardioprotetor dos estrógenos já foi mostrado em estudos onde observou-se melhora da 

recuperação cardíaca após isquemia, pela técnica de coração isolado de Langendorff utilizando 

ratas ovariectomizadas (OVX) como modelo experimental de menopausa. Com isso, este 

trabalho teve o objetivo de investigar as repercussões cardíacas da ausência de estrógenos em 

um modelo experimental de menopausa. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

dos Animais (protocolo 031/2017). Foram usadas 16 ratas Wistar. Aos 90 dias, 8 ratas passaram 

por ovariectomia bilateral para simular a menopausa, grupo OVX, enquanto as 8 restantes 

fizeram parte do grupo controle (sem ovariectomia). Aos 120 dias, todas as ratas tiveram a 

pressão arterial média aferida por pletismografia de cauda, seguido de eutanásia. Os corações 

foram isolados e submetidos à técnica de Langendorff. A análise utilizada foi teste T para 

comparação de 2 amostras independentes, considerando significativo p < 0,05. Nossos 

resultados mostraram que o grupo OVX apresentou aumento na pressão arterial média, da 

frequência cardíaca in vivo e do índice de duplo produto (resultado da multiplicação da FC vs 

PAS), bem como alterações ex vivo que mostraram elevação no índice de contratilidade 

(dP/dt+) e relaxamento (dP/dt-) e aumento do peso do coração. Esses achados mostram que os 

corações das ratas ovariectomizadas trabalham em condição de maior sobrecarga, indicando a 

possibilidade do desenvolvimento de uma hipertrofia cardíaca patológica secundária à ausência 

de estrógenos semelhante ao observado em mulheres pós-menopausa. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, UFVJM 
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DE CELULASE 
 
BIANCA JESUS DE OLIVEIRA,FARLEY SOUZA RIBEIRO MENEZES,GIZELLY GOMES DA 

CRUZ,MARCELO LUIZ DE LAIA 

 
E-mail: bianca-oliver1@live.com 

 
Área: GENÉTICA 

 

Resumo: A conversão de biomassa celulósica diretamente em etanol, pode ser feita por meio de 

microrganismos produtores de enzima do complexo celulase. Essa produção pode ser 

potencializada por meio de ferramentas da biotecnologia, o que é de grande interesse industrial. 

O objetivo deste trabalho foi realizar melhoramento genético de fungos de solo para a produção 

de enzima celulase por meio de mutagênese utilizando raios UVC (253,7 nm). Esse 

comprimento de onda pode gerar mutações de modo a incrementar a produção dessa enzima. A 

partir de um banco de fungos de solo coletado na cidade localizada em Itamarandiba – MG em 

parceria com a empresa Aperam Bioenergia LTDA foi selecionado um isolado fúngico de 

espécie não identificada, degradador de celulose (IM 1-32). Esse isolado foi cultivado em placa 

de Petri contendo meio carboximetilcelulose (CMC). Após o crescimento,preparou-se uma 

suspensão a 106 esporos/mL. A suspensão foi distribuída em 27 placas de Petri, contendo meio 

carboximetilcelulose CMC, e submetido ao tratamento com UVC por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

minutos. Utilizaram-se três placas para cada tempo (repetições). Três placas receberam a 

suspensão de isolados mas não foram submetidas a radiação UVC, sendo as testemunhas. Em 

seguida, as placas foram protegidas com papel alumínio e incubadas em BOD a 28ºC por 96 h. 

Após esse período foi calculada a taxa de sobrevivência. Para avaliar o tamanho do halo de 

degradação, as culturas foram coradas com solução de reagente vermelho Congo 0,5% m/v por 

20 minutos, lavadas com solução NaCl 0,9% m/v 2 M por 20 minutos para se obter o índice 

enzimático de atividade (IAE). O IAE é a relação do diâmetro do halo de degradação e o 

diâmetro da colônia, realizadas em triplicata, a fim de obter uma média dos valores. Os 

resultados obtidos demonstraram que o fungo isolado cresceu em todos os tempos avaliados, 

apresentando, assim, uma taxa de sobrevivência de 100%. Esperava-se que a radiação UVC 

fosse interferir na sobrevivência, diminuindo a concentração de colônias na placa. Uma vez que 

isso não ocorreu, visualmente, parece que há diferenças quanto ao IAE entre os isolados. No 

entanto, devido a alta densidade de colônias, não foi possível mensurar os diâmetros das 

colônias e nem dos halos de degradação, já que eles se conurbaram. Sugere-se aumentar o 

tempo de exposição, a fim de diminuir a sobrevivência ou diluir mais a solução de esporos. 

Com isso, poder-se-á ter uma menor concentração por placa, favorecendo a mensuração do IAE. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPQ, UFVJM E APERAM BIOENERGIA LTDA. 
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SINT0281 - Citotoxicidade e ação antioxidante de 1,6-di-O-acetil-9-

deoxiforscolina extraída da planta Plectranthus neochilus (Boldo-

gambá) 
 

THAÍS ARAÚJO CANUTO,BETHANIA ALVES DE AVELAR-FREITAS,KARINE BEATRIZ 

COSTA,MARCELO HENRIQUE FERNANDES OTTONI 

 
E-mail: thaisdtna@hotmail.com 

 
Área: IMUNOLOGIA 

 

Resumo: Plectranthus neochilus é uma erva aromática conhecida popularmente como boldo-

gambá, usada na medicina popular para tratar dispepsia e insuficiência hepática, usada também 

como analgésico e anti-inflamatório. Tendo em vista o uso popular da planta, torna-se 

importante a investigação farmacológica dos compostos isolados de P.neochilus. A avaliação da 

Citotoxicidade em plantas é de extrema importância para posterior utilização em medicamentos. 

O objetivo desde trabalho é avaliar concentrações não citotóxicas de 1,6-di-O-acetil-9-

deoxiforscolina um composto isolado  análogo a forscolina oriundo do extrato hidroalcoólico 

das folhas e caules de P.neochilus, e avaliar se esse diterpeno possui capacidade antioxidante. 

Para o teste de citotoxicidade utilizou-se o ensaio de viabilidade com sangue total, foi feita a 

coleta de sangue de 5 voluntários hígidos, e confeccionadas 6 culturas, sendo a primeira 

controle a segunda um controle de DMSO que é o solvente do diterpeno e 4 culturas em 

concentrações diferentes do diterpeno, 40, 20, 10 e 5µg/ml, seguiu-se o protocolo de lise de 

hemácias com cloreto de amônio e marcou-se com azul de tripan, posteriormente, foi feita a 

leitura por citometria de fluxo. Também foi analisada a capacidade antioxidante do diterpeno 

através do método FRAP, onde é misturado o reagente FRAP com o diterpeno essa amostra é 

avaliada espectofotometricamente em comprimento de onda de 593nm, o resultado é avaliado 

de acordo com a capacidade do diterpeno em reduzir Fe3+ em Fe2+. Os resultados mostram que 

nas concentrações testadas o diterpeno não apresentou citotoxicidade seletiva a nenhuma 

população leucocitária avaliada (linfócitos, monócitos e neutrófilos). Apresentou também um 

bom resultado como redutor de Fe3+, revelando alto poder antioxidante. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0282 - Comparison of the leukocyte phenotypic profile of 

individuals with different genotypes for the serotonin transporter 
 

MARCELO HENRIQUE FERNANDES OTTONI,ANA LAURA ROCHA ALVES,ANA LAURA 

PEIXOTO CAVALCANTI,CAROLINA RODRIGUES CUNHA GUIMARÃES 

DRUMOND,LUCIANA DE SOUZA COTA CARVALHO,DEBORA DAVILA REIS,LUANA 

PEREIRA LEITE SCHETINO 

 
E-mail: m.ottoni@yahoo.com.br 

 
Área: IMUNOLOGIA 

 

Resumo: In the present study it was evaluated if healthy individuals with different genotypes 

for the serotonin transporter (5-HTTLPR) may present differences between their phenotypic 

profile of immune cells, since such alterations may be related to the etiopathogenesis of 

fibromyalgia and their role is unknown in healthy individuals. The present study was previously 

approved by the research ethics committee of the Federal University of Minas Gerais (UFMG) 

(COEP nº 100/01). We selected fourteen volunteers that were out of any of the criteria 

established by the North American College of Rheumatology for the diagnosis of fibromyalgia. 

A peripheral blood sample was obtained from such individuals. They were divided according to 

their genotype for 5-HTTLPR, with 7 individuals who expressed only the long allele (LL) 

(group L) and 7 individuals who expressed only the short allele (SS), or both of them (SL) 

(group S). The genotype analysis of each volunteer was performed from the extraction of its 

genomic DNA, being the promoter region of the serotonin transporter gene amplified by 

polymerase chain reaction (PCR) technique. The blood cell immunophenotyping was performed 

by leukocyte labeling with fluorochrome-associated antibodies, and 10,000 events were 

evaluated on a BD FACSCan flow cytometer. Thus, populations of CD4+ and CD8+ T 

lymphocytes (activated or not), B lymphocytes, monocytes and natural killer cells were 

analyzed. The percentage of such populations was compared between L and S groups. Such 

comparison was made through the unpaired T test, with the difference considered when p < 

0.05. Individuals from L and S groups showed no difference between the leukocyte populations 

evaluated, except for total monocytes (CD14+) (p = 0.01). Phenotypic variations of immune 

cells were identified in fibromyalgic individuals with L and S genotypes in previous studies, 

nevertheless, the present results suggest that such differences are not present in healthy 

individuals. The present study may help to understand about the involvement of the immune 

system in fibromyalgia, which has been pointed as one of the key elements on the 

etiopathogenesis of such disease. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UFMG 
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SINT0283 - Efeito dos extratos etanólicos de partes aéreas e de raízes 

de Eriosema campestre var. macrophyllum Kunth G. Don sobre 

ativação e proliferação de linfócitos, in vitro 
 

MICHAELLE GERALDA DOS SANTOS,MARCELO HENRIQUE FERNANDES 

OTTONI,VALÉRIA GOMES DE ALMEIDA,BETHANIA ALVES DE AVELAR-

FREITAS,CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL,WAGNER DE FATIMA 

PEREIRA,GUSTAVO EUSTÁQUIO BRITO ALVIM DE MELO 

 
E-mail: michaellegsantos@gmail.com 

 
Área: IMUNOLOGIA 

 

Resumo: A Eriosema campestre var. macrophyllum Kunth G. Don é uma planta nativa do 

Cerrado brasileiro e tem sido utilizada no Vale do Jequitinhonha por via oral e tópica como anti-

inflamatória. Tendo em vista a escassez de estudos acerca da atividade biológica dessa espécie, 

o objetivo do presente trabalho foi investigar o efeito dos extratos etanólicos de partes aéreas e 

de raízes de Eriosema campestre (ETEC-AE e ETEC-RA, respectivamente) sobre a ativação e 

proliferação de linfócitos, in vitro. Concentrações não tóxicas de ETEC-AE e ETEC-RA foram 

utilizadas para avaliar o efeito dos extratos sobre a proliferação de linfócitos e suas 

subpopulações TCD4 e TCD8, por citometria de fluxo, em culturas de 5 dias estimuladas pela 

Fitohemaglutinina (PHA). Foi avaliado também o efeito dos extratos sobre a expressão de 

CD25, bem como a produção e expressão gênica de IL-2. Os extratos inibiram a proliferação de 

linfócitos totais e de suas subpopulações TCD4 e TCD8, reduziram a produção e expressão 

gênica de IL-2, mas não tiveram efeito sobre a expressão de CD25. Em seguida, foi avaliada a 

resposta proliferativa de linfócitos por adição dos extratos após a ativação das culturas celulares. 

O efeito antiproliferativo foi mais pronunciado com a adição dos extratos até 24 horas após o 

estímulo, sugerindo que a inibição da resposta proliferativa ocorre devido à ação dos extratos 

sobre elementos bioquímicos atuantes na fase G1 do ciclo celular. Ensaios complementares 

foram conduzidos para analisar o ciclo celular de linfócitos tratados com os extratos, porém 

esses ensaios estão em fase de análise. Tendo em vista a participação das proteínas ciclinas na 

regulação do processo de divisão celular, foi investigado o efeito de ETEC-AE e ETEC-RA 

sobre a expressão gênica das ciclinas D2, D3, E, A1 e B1. Os extratos inibiram a expressão 

gênica da ciclina D2. Os dados obtidos indicam que ETEC-AE e ETEC-RA apresentam efeito 

inibitório sobre a resposta proliferativa de linfócitos e de suas subpopulações T CD4 e T CD8, 

sendo que este efeito parece estar associado à redução na expressão gênica da ciclina D2. Além 

disso, os resultados sugerem que os extratos possam atuar inibindo a entrada de linfócitos T na 

fase S do ciclo celular, bem como a produção e expressão gênica da citocina IL-2, permitindo 

explicar parte dos atributos terapêuticos da planta na medicina popular, sendo que esse trabalho 

fornece uma contribuição inédita em relação à atividade biológica de E. campestre. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ, FAPEMIG, CIPQ, UFVJM 
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SINT0284 - O USO DE VIOLET PROLIFERATION DYE EM 

CITOMETRIA DE FLUXO PARA ANÁLISE SIMULTÂNEA DA 

FAGOCITOSE E PRODUÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE 

OXIGÊNIO POR NEUTRÓFILOS 
 

JOAO VICTOR SANTOS BAKIR,VINICIUS DE OLIVEIRA OTTONE,ETEL ROCHA 

VIEIRA,PATRÍCIO JESUS CORDEIRO 

 
E-mail: joaovictorbakir@outlook.com 

 
Área: IMUNOLOGIA 

 

Resumo: INTRODUÇÃO:Parâmetros funcionais dos neutrófilos como fagocitose e produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS) são usualmente analisados em citometria de 

fluxo(CF)para determinar a função do sistema imune inato. A combinação de 

partículas/patógenos corados com Carboxifluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) somadas às 

propriedades de apagamento da fluorescência pelo do Azul de Tripan permitem quantificar a 

fagocitose por citometria de fluxo. Já a utilização da sonda 2,7-diacetato de diclorofluoresceína 

(DCFH-DA) em neutrófilos estimulados permitem quantificar a produção de ROS por esta 

mesma técnica. No entanto, devido ao espectro de emissão muito próximos do DFCH-DA e do 

CFSE, não é possível avaliar simultaneamente a fagocitose e a produção ROS por citometria de 

fluxo. OBJETIVO: Desenvolver um ensaio para análise simultânea de fagocitose e produção de 

ROS por neutrófilos combinando o uso de leveduras coradas com Violet Prolifereration Dye 

(VPD) e neutrófilos com DCFH-DA. MÉTODOS: Leveduras Candidas albicans (3 x108 

células/mL) foram incubadas por 30 min. em estufa (37º C a 5% de CO2) com 1 μL de CFSE 

(10 μM) ou VPD (0,2nM), na sequência o apagamento das leveduras VPD+ foi testado 

incubando as leveduras VDP+ por 1 min. com AT (0,005%, pH 4). Neutrófilos isolados 

humanos (1x106 células) foram incubados por 20 minutos min. em estufa com DCFH-DA (0,2 

mM), após marcação os neutrófilos DFCH+ ou DFCH-  foram incubadas em estufa por 30 min. 

em contato com leveduras opsonizadas VPD+ ou CFSE+ (1:5) e na sequência com AT por 1 

min. RESULTADOS: Leveduras coradas com VPD apresentaram mediana da intensidade de 

fluorescência (MIF) de 4.283 ± 173 versus 265 ± 14,3 (leveduras não coradas). Leveduras 

coradas com VPD incubadas por 1 min com AT apresentaram redução da MIF de 4.283 ± 173,6 

para 696 ± 63,3, o que demonstra que a fluorescência de VPD em leveduras pode ser apagada 

pelo AT. A atividade fagocítca dos neutrófilos não foi diferente comparando aos ensaios 

utilizando leveduras VPD+ e neutrófilos DCFH- (41,7 ± 4,9 %), leveduras CFSE+ e neutrófilos 

DCFH- (39,1 ± 1,0%) e leveduras VPD+ e neutrófilos DCFH+ (43,2 ± 1,0%). Além disso, a 

geração de ROS em neutrófilos estimulados com leveduras VPD- (3198 ± 354,5) não foi 

diferente da observada quando os neutrófilos foram estimulados com leveduras VPD+ (3105 ± 

249,6). CONCLUSÃO: O uso de leveduras coradas com VPD permite a avaliação simultânea 

da fagocitoses e da geração de espécies reativas de oxigênio por neutrófilos em CF. 

 
Apoio: FAPEMIG; BIOEXC; JESUS. 
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SINT0285 - A MICROBIOLOGIA POR TRÁS DA CERVEJA: 

ENSINO, DIVULGAÇÃO E PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA 
 

MARCIANA ALVES FARIA MACHADO,JEAN DA COSTA SILVA,SOANE MIRANDA 

SALES,THAMIRES DA SILVA FREITAS,NICAELE TEIXEIRA DOS SANTOS,BRENDA 

GARCIA ,RAFAEL EDUARDO VANSOLINI DE OLIVEIRA,JANAÍNA FERNANDES 

GONÇALVES 

 
E-mail: marcianafaria30@hotmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo despertar nos alunos o interesse para o estudo da 

Microbiologia, por intermédio de aulas práticas alternativas, bem como proporcionar uma 

melhor compreensão do conteúdo teórico Fermentação Alcoólica e de como ocorreu a 

fabricação da cerveja, com segurança microbiológica e com atributos sensoriais característicos, 

garantindo uma maior vida de prateleira, podendo expandir sua comercialização. Assim, a aula 

prática foi realizada no pátio, área aberta, do Instituto de Ciências Agrárias do Campus de Unaí 

- MG e faz parte do projeto em execução do PROAE - Programa de Apoio ao Ensino, que tem 

como foco principal, reduzir a retenção e evasão dos universitários. Os alunos puderam 

acompanhar experimentalmente o processo de fermentação alcoólica, utilizando como matéria 

prima o Malte e como micro-organismo fermentador uma levedura comercial. Durante a 

execução da prática determinou-se a concentração do produto obtido no processo, avaliando 

assim seu rendimento e a eficiência da reação de fermentação alcoólica. Também, foi 

apresentado aos discentes matriculados na disciplina de microbiologia, as características do 

processo e seus parâmetros de controle de qualidade, revisando conceitos das aulas teóricas, 

sobre controle de micro-organismos. O controle microbiológico do processo de produção de 

cerveja é uma etapa extremamente importante para qualquer cervejaria, mas na maioria das 

vezes é negligenciado. Os estudantes puderam compreender os fundamentos da cultura e 

produção cervejeira, buscando conexões com os conhecimentos científicos, o que possibilitou o 

aprofundamento na temática e o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas 

relacionados, assim como a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as aulas teóricas de 

Microbiologia. 

 
Apoio: UFVJM, PROAE, PROGER, ICA CAMPUS UNAI MG, 
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SINT0286 - ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE LINHAGENS 

FÚNGICAS DO GÊNERO PLEUROTUS NO TRATAMENTO DA 

VINHAÇA DE CANA-DE-AÇUCAR 
 
ADRIELE SANTOS VAN DER MAAS,NAZARETH JORDELINA RIBEIRO DA SILVA,MARCUS 

VINICIUS NUNES DOS SANTOS,MARIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS,CLEIDE 

APARECIDA BOMFETI 

 
E-mail: adrielemaas@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A vinhaça é um subproduto oriundo das usinas de açúcar e álcool, com uma geração 

média de 10 a 14 litros por litro de etanol produzido. É um resíduo com pH ácido, elevada 

coloração e turbidez, que quando disposto de forma inadequada pode provocar uma série de 

desequilíbrios ambientais. Buscando obter eficiência na adequação dos efluentes à legislação e 

diminuir o problema de poluição hídrica, este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade 

de degradação da matéria orgânica presente na vinhaça em concentrações de 25% e 100%, com 

e sem ajuste de pH por três linhagens fúngicas do gênero Pleurotus. Foi possível evidenciar que 

as linhagens de Pleurotus apresentaram grande potencial em descolorir a vinhaça em ambas às 

concentrações, com destaque para a linhagem HI (Pleurotus ostreatus) que apresentou remoção 

de 90% na turbidez e DQO nos tratamentos de 25% de vinhaça, e valores que variaram de 2 a 

90% nos tratamentos de 100% de vinhaça. . Os resultados mostraram que a vinhaça após o 

tratamento fúngico pode apresentar características favoráveis para o uso como biofertilizante. 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0287 - ANÁLISE DE TERMOFILIA E TERMOTOLERÂNCIA 

DOS ISOLADOS ORIUNDOS DE DISTINTOS LOCAIS EM MINAS 

GERAIS 
 

ALINE CRISTINA DE ALMEIDA,TARCISIO MICHAEL FERREIRA SOARES DE 

OLIVEIRA,VIVIAN MACHADO BENASSI 

 
E-mail: alinecrit@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Os fungos filamentos são importantes secretores de enzimas que possuem múltiplos 

usos na indústria. Esse trabalho objetivou conhecer a melhor faixa de crescimento de quarenta e 

oito fungos filamentosos isolados de distintas áreas em Minas Gerais. Para tanto, coletaram-se 

amostras de quatro lugares com o objetivo de isolar distintos fungos filamentosos porventura 

bons produtores de amilases, sendo: i. da área de aterro sanitário desativada; ii. área de campo 

rupestre quartzítico; iii. área de campo rupestre ferruginoso conservado; iv. área de campo 

rupestre ferruginoso degradado, assim como coletaram-se duas frações de mandioca em estágio 

de deterioração. Para o isolamento, as amostras foram inoculadas em placas de Petri contendo 

meios Emerson (1941), mantidos em BOD, à 30ºC, sendo analisado o crescimento fúngico a 

cada 24 horas. A análise de termotolerância/termofília dos fungos foi conduzida em meio 

BatataDextrose-Ágar nas temperaturas de 30ºC à 55ºC, com intervalo de 5ºC. A medição do 

raio das colônias de fungos filamentosos foi realizada após 48 horas de crescimento do micro-

organismo, sendo a taxa de crescimento das hifas calculada em centímetros por hora. Pode-se 

observar que os isolados Rhizopus sp. AL131 e Rhizopus sp. AL221 apresentaram maior 

crescimento em relação aos demais quando cultivados à 30ºC e 35ºC, obtendo-se a maior taxa 

de crescimento 0,149 cm.h-1 à 30ºC, observando-se uma queda de 87% quando submetidos à 

35ºC. Na temperatura de 40ºC, pode-se observar uma queda significativa no crescimento dos 

fungos, sendo que os isolados AL131, AL332, KL123, KL151, KL242 e KL321 não 

apresentaram desenvolvimento. Enquanto que, à 45ºC a taxa de crescimento cessou em 42% dos 

isolados. Vale citar que, os isolados coletados nos campos rupestres (AC651, AD741 e AQ853) 

cresceram à 50ºC, porém estes isolados não apresentaram crescimentos quando submetidos à 

55°C.  Conclui-se que a análise da temperatura de crescimento dos micro-organismos é 

fundamental para uma futura produção enzimática, visando uma estabilidade das amilases 

produzidas pelos fungos filamentosos. 

 
Apoio: CNPQ/UFVJM 
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SINT0288 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO 

ARTESANAL COMERCIALIZADO NA FEIRA DO MUNICÍPIO 

DE PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG 
 

RAYANA DIAS FERNANDES ,RINALDO DUARTE 

 
E-mail: rinaldo.duarte@ufvjm.edu.br 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: São denominados de artesanais os queijos com as características que cuja produção 

mantém métodos ou processos tradicionais, porém de forma rudimentar, à margem da legislação 

vigente, sem controles de qualidade, sendo comercializados, na maioria das vezes, de maneira 

informal. Ele é elaborado com leite de vaca cru, não pasteurizado, e devido a isto, não é 

permitido seu comercio fora do Estado de Minas Gerais. O queijo representa uma fonte de 

alimento e de renda para muitas  famílias que encontram nesta atividade seu principal meio de 

sobrevivência.  A produção artesanal de queijos apresenta  além  das  relevantes   questões  

sociais  e  econômicas, grande  importância cultural. Na cidade de Presidente Kubitschek grande 

parte da população rural tem a produção de queijo como única atividade geradora de renda. A 

maior parte dos queijos produzidos na cidade são vendidos em feiras que acontecem nos finais 

de semana em locais públicos do município. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade 

microbiológica do  queijo minas artesanal comercializado na feira do município de Presidente 

Kubitschek – MG. Foram realizadas análises microbiológicas, de acordo com Instrução 

Normativa n° 62, de 26 de agosto de 2003, determinando-se a contagem de coliformes 

termotolerantes,  Staphylococcus coagulase positivo e presença de Salmonella sp. Os resultados 

obtidos no presente trabalho revelam que todos as amostras de queijos analisados apresentavam-

se em desacordo com a legislação vigente, estabelecidos pela Resolução RDC nº12, de 2 de 

janeiro de 2001, da ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico sobre Padrões 

Microbiológicos para Alimentos. Confirmando falhas no controle da qualidade do queijo, 

procedimentos higiênicos inadequados durante a fabricação, manutenção em temperaturas 

inadequadas e uso de matéria prima de baixa qualidade higiênica. O consumo destes queijos 

constitui motivo de preocupação, por representar um risco a saúde dos consumidores, além de 

comprometerem a qualidade do mesmo. Recomenda-se a aplicação mais efetiva dos princípios 

de higiene e sanitização na elaboração dos queijos, visando oferecer produto com qualidade 

microbiológica aceitável. 

 
Apoio:  
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SINT0289 - Avaliação de isolados de Pleurotus sp. para 

biorremediação de águas do Rio Doce 
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SANTOS,RAPHAEL DE SOUSA MATOS,CLEIDE APARECIDA BOMFETI 

 
E-mail: mp_oliveira@hotmail.com.br 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: O Rio Doce é primordial para o desenvolvimento das regiões que atravessa, sendo o 

principal rio de sua bacia hidrográfica. Por sua vez, a mineração firma-se como importante 

atividade econômica da bacia. No entanto, em novembro de 2015, o rompimento da barragem 

de rejeitos no município de Mariana/MG carreou para o leito do rio milhões de metros cúbicos 

de lama contaminada, acarretando na alteração de uma série de parâmetros, o que comprometeu 

toda a biota local. Assim, o presente trabalho visou verificar a capacidade remediadora de 

linhagens do fungo Pleurotus sp. para as águas contaminadas do Rio Doce. A coleta da amostra 

de água ocorreu em novembro de 2015, em Governador Valadares/Minas Gerais. Os parâmetros 

analisados foram a turbidez e a concentração de metais. Quanto aos fungos, três linhagens de 

Pleurotus sp. foram utilizadas e os tratamentos empregados ocorreram nas amostras de água 

sem diluição e com diluições de 50% e 25%. Trinta mililitros das amostras de água com ou sem 

diluições foram inoculados com 3 discos de cerca de 1 centímetro de diâmetro, de cada isolado 

fúngico. As amostras com os fungos e os controles (sem adição dos fungos), foram mantidos em 

câmara shaker por 7 dias à 110 rpm, a temperatura ambiente. Para a turbidez, uma das linhagens 

reduziu em 95,19% da coloração da amostra da água sem diluição. Na análise da concentração 

de metais, todos os tratamentos testados demonstraram eficiência em reduzir as concentrações 

de Al, Mn, Fe, As, Ba, Pb. Diante dos resultados, foi possível verificar que todas as linhagens 

utilizadas são eficientes na redução dos valores dos parâmetros testados, sem a necessidade de 

diluição das amostras, comprovado o potencial remediador dos isolados Pleurotus sp. nas águas 

do Rio Doce. 

 
Apoio: UFVJM; FAPEMIG 
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SINT0290 - Avaliação semi-quantitativa da produção de celulase por 

micro-organismos isolados sob plantio de Eucalipto de diferentes 

idades. 
 

GIZELLY GOMES DA CRUZ,FARLEY SOUZA RIBEIRO MENEZES,BIANCA JESUS DE 

OLIVEIRA,MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES,IVETE DE OLIVEIRA,MARCELO LUIZ DE 

LAIA 

 
E-mail: gizelly.gc@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A produção de energia baseada na biomassa lignocelulósica é uma importante rota 

que vem sendo estudada com o objetivo de redução do impacto ambiental e consequentemente a 

dependência pelo petróleo. Um dos grandes desafios é contornar as barreiras físicas e químicas 

causadas pela forte associação dos componentes da biomassa. O uso da biotecnologia de 

conversão de celulose em etanol tem chamado a atenção de empresas que atuam no 

desenvolvimento de enzimas, em especial o complexo celulases, capazes de somar para este 

processo, uma vez que essas enzimas são um fator limitante para a ampliação da tecnologia de 

produção do bioetanol devido a seu alto custo. Neste contexto o presente trabalho teve como 

objetivo selecionar micro-organismos de áreas florestais, potencialmente produtores de 

celulases, especificamente para madeira de eucalipto. Foram analisadas amostragens de solos e 

serapilheira obtidas na empresa Aperam Bioenergia LTDA. As amostras foram extraídas com o 

auxilio de uma sonda, coletadas à profundidade de 0-20 cm, transportadas ao Laboratório de 

Genética e Biotecnologia Florestal, localizado no departamento de Engenharia Florestal 

UFVJM e conservadas até o início do experimento. Para o isolamento inicial, 5 g da 

amostragem foi suspensa em 500 mL de água destilada e posteriormente realizou-se o 

plaqueamento em placas de Petri contento meio de cultura e incubados em BOD a 28º C por 96 

h. Após o crescimento inicial dos isolados foi realizado o teste de vermelho congo que 

possibilitou a medida dos halos de degradação. Foram obtidas no total 870 isolados de micro-

organismos. Destes,foi possível observar a formação de halo de degradação para 8 bactérias, 4 

leveduras e 336 fungos, para os quais foi determinado o índice enzimático (IE), que é a relação 

entre o diâmetro do halo e o diâmetro da colônia. O IE variou de 1,0 a 24,0. Alguns autores 

consideram um micro-organismo como um produtor de enzimas em meio sólido quando o IE é 

≥ 2,5. Diante dos resultados, destacamos a importância da realização de futuras pesquisas para 

um maior conhecimento sobre a biodiversidade e as funções exercidas por esses micro-

organismos. A pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento, com realização de outros testes 

para identificação molecular dos micro-organismos. 

 

 
Apoio: A VERACEL S/A, UFVJM, CAPES, CNPQ E FAPEMIG 
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SINT0291 - Efeito da suplementação de ácido tânico na produção da 

enzima tanase pelo fungo Aspergillus sp PS2.02 
 

NAILMA DE JESUS MARTINS,TALITA VITORIA FERREIRA DE SOUZA,PEDRO 

HENRIQUE GOMES DE ARAÚJO,PATRÍCIA NIRLANE DA COSTA SOUZA 

 
E-mail: talitavic12@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Taninos são polifenóis que apresentam efeitos negativos devido ao seu gosto 

adstringente e por formar ligações cruzadas com proteínas tornando-as indigeríveis. A 

degradação destes compostos pode ser realizada pela enzima tanase, que hidrolisa ésteres e 

ligações laterais de taninos hidrolisáveis, liberando glicose e ácido gálico. Esta enzima é 

produzida por fungos filamentosos, fermentação sólida (FS) ou submersa (FSm) e é de grande 

interesse na indústria visando reduzir o conteúdo de taninos em bebidas, para produção de ácido 

gálico, assim como no tratamento de rações animais e de resíduos provenientes da indústria de 

couro curtido com taninos. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes 

concentrações de ácido tânico para produção de tanase, em FSm, pelo fungo Aspergillus sp. 

PS2.02, isolado da bananeira (Musa sp.). Para isso, 1mL de uma solução de esporos deste 

isolado foi inoculado em meio de cultura contendo água e casca de banana, suplementado com 

diferentes concentrações de ácido tânico (0%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 6%), em triplicata. Após o 

período de inoculo, o extrato enzimático foi obtido e quantificado pelo método da rodanina 

metanólica. Foi possível observar que, a produção da tanase através do Aspergillus sp. (PS2.02) 

depende expressivamente da presença de ácido tânico no meio, sendo que quando este não foi 

adicionado ao meio de cultura, a atividade foi praticamente nula. Isto se deve ao fato de que a 

tanase é uma enzima induzível, sendo expressa em grandes quantidades apenas na presença de 

taninos hidrolisáveis. A produção da tanase aumentou com o acréscimo da concentração de 

ácido tânico, atingindo seu maior valor na concentração de 3%, onde o fungo apresentou 

atividade de 20,43 ± 0,42 U/mL. Contudo, pode-se observar que maiores concentrações de 

ácido tânico inibiu a produção de tanase, o que foi observado pelo decréscimo de sua atividade 

quando o meio foi suplementado com uma concentração duas vezes maior (6%). Isso pode ter 

acontecido, pois altas concentrações de ácido tânico podem reagir de forma irreversível com 

proteínas da superfície celular do organismo, comprometendo assim, seu crescimento e 

consequentemente sua produção enzimática. Assim, estudos da avaliação da concentração deste 

agente indutor em FSm são de extrema importância, a fim de se conhecer em qual concentração 

o isolado apresentará a maior atividade enzimática, evitando assim, a inibição de sua produção 

durante o processo de fermentação. 

 
Apoio: AGRADEÇO A FAPEMIG PELAS BOLSAS DE INICIAÇÃO JUNIOR E A UFVJM 

PELA DISPONIBILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 
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SINT0292 - EFEITO DE CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO ACÉTICO 

E DO MEIO DE CULTURA NO CRESCIMENTO E MORFOLOGIA 

DE FUNGOS FILAMENTOSOS 
 

IVETE DE OLIVEIRA,ARIADNE MARQUES,MARCELO LUIZ DE LAIA 

 
E-mail: iveteoliveira.ivis@yahoo.com.br 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Há vários séculos os fungos são conhecidos tanto por seus benefícios quanto por suas 

injúrias. Seres cosmopolitas, eles habitam os mais variados substratos e apresentam uma 

diversificada morfologia. A identificação desses micro-organismos é fundamental em ensaios e 

trabalhos de micologia, e, fundamenta-se basicamente em sua morfologia macro e microscópica. 

Em que se verificam aspectos como coloração e textura das colônias, crescimento, 

características do verso e reverso na placa, estruturas reprodutivas, etc. Para cultivos in vitro 

faz-se necessário suprir a demanda nutricional e fornecer condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento do fungo. E os meios de cultura comportam-se como fonte simples de 

carboidratos, selecionados em função das exigências de cada micro-organismo. Fatores como 

temperatura, pH e luz também influenciam o crescimento. Sendo o meio de cultura e pH os 

fatores mais intrinsecamente relacionados ao crescimento e a pigmentação dos fungos. Assim, 

tomou-se como base de investigação a influência desses requisitos no crescimento e morfologia 

das colônias de dois fungos fitopatógenos. Um isolado de cada espécie, CT21 e CT42, foi 

repicado para placas de Petri com dois meios de cultura, ágar nutriente (NA) e batata dextrose e 

ágar (BDA), acrescidos de 4 concentrações de ácido acético (1 µL/mL, 0,5 µL/mL, 0,25 µL/mL, 

0,125 µL/mL), com três repetições. Os isolados foram avaliados quanto ao diâmetro de 

crescimento e morfologia da colônia aos 2, 3, 4 e 5 dias após repicagem. Houve diferença 

estatística para os valores de diâmetro entre isolados e concentrações de ácido acético, para os 

dois meios de cultura. As variações em crescimento foram inversamente proporcionais à 

concentração de ácido acético e o isolado CT42 apresentou melhores respostas a todos os 

tratamentos testados. As diferenças morfológicas foram mais acentuadas em função da variação 

do meio de cultura, para os dois isolados, com colônias de coloração mais escura e cotonosa em 

meio BDA. Para o CT42, em meio ágar, ocorreu uma menor colonização do meio e maior 

desenvolvimento aéreo dos micélios, nas maiores concentrações do ácido. Já o CT21 não 

apresentou alterações expressivas em função das concentrações testadas. Conclui-se que as 

alterações na concentração de ácido acético influenciam a morfologia e crescimento mas não é 

fator limitante. E que, ambos os meios são pouco seletivos, mas devido a variações nas 

exigências de cada fungo o crescimento pode ser mais pronunciado ou não. 

 

 
Apoio: AGRADECIMENTOS: UFVJM, CAPES, CNPQ, FIBRIA CELULOSE SA. 
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SINT0293 - FORMIGAS CARREADORAS DE BACTERIAS 

RESISTENTES AOS ANTIMICROBIANOS EM UM HOSPITAL DO 

EXTREMO SUL DA BAHIA 
 

LUCIANO FERREIRA DE SOUSA,BRUNA RAFAELA MACHADO OLIVEIRA 

 
E-mail: lucianosoussa@hotmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A presença de insetos sociais, como as formigas, em ambiente hospitalar pode 

acarretar em transporte de micro-organismos patogênicos, constituindo um perigo potencial à 

saúde pública, podendo estar associados à infecção hospitalar e à resistência aos 

antimicrobianos. A infecção hospitalar contribui para o aumento da taxa de mortalidade e é uma 

ameaça constante para a disseminação de bactérias multirresistentes. O objetivo deste trabalho 

foi pesquisar, isolar e identificar bactérias patogênicas em formigas obtidas de ambiente 

hospitalar e identificar os principais gêneros. Para atrair as formigas foram utilizadas armadilhas 

de proteínas e carboidratos. As amostras foram coletadas e acondicionadas em tubos de ensaio 

contendo Ágar BHI, onde foram transportados para o Laboratório de Microbiologia da UNEB, 

Campus X, para a realização das análises microbiológicas. Foram realizados testes para a 

identificação de enterobactérias e de estafilococos. Depois da confirmação das espécies 

bacterianas foram verificadas a sensibilidade destas aos antimicrobianos (oxacilina, 

vancomicina, cefoxitina e cloranfenicol). As formigas coletadas foram transferidas para tubos 

de ensaio contendo álcool 70% e identificadas com o auxílio de uma chave taxonômica. Foram 

encontradas Enterobacteriaceae do tipo Escherichia coli, Arizona ssp., Enterobacter spp., 

Klebsiella spp. e K. oxytoca , Hafnia spp. e Yersinia enterocolitica. Foram encontradas também 

Staphylococcus Coagulase Negativa, S. aureus Coagulase Positiva, S.  epidermes e S. 

saprophyticus. As formigas identificadas foram Pheidole spp., Crematogaster spp., Linepithema 

spp. e Tapinoma melanocephalum. Conclui-se que as formigas coletadas apresentaram um 

número significativo de bactérias patogênicas resistentes aos antimicrobianos testados, o que 

revela o grande risco destas bactérias causarem infecção hospitalar. 

 
Apoio: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PEPESQUISA DO ESTADO DA BAHIA-FAPE 
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SINT0294 - Influence of temperature on the inactivation kinetics of 

Salmonella Enteritidis by the application of UV-C technology in 

soymilk 
 

MIRIAM APARECIDA DE AGUILAR SANTOS,POLIANA MENDES DE SOUZA 

 
E-mail: miriamaguilar.eal@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Soymilk constitutes a viable alternative to cow’s milk for vegans, lactose-intolerant 

people and consumers allergic to animal milks due to the presence of high quality proteins, 

essential fatty acids, absence of cholesterol, gluten or lactose, among other nutritional benefits. 

However, due to the nutritional composition and low acidity, soy milk can support growth of 

spoilage and pathogenic microorganisms. The Ultraviolet-C technology is proposed as an 

alternative to thermal pasteurization for decontamination of soymilk, as heat treatments may 

adversely affect its quality. The aim of this study was to evaluate 

and model the influence of different processing temperatures (4-30 ºC) on 

the inactivation of Salmonella Enteritidis in soymilk, at different UV-C 

doses. Inactivation efficiency was potentiated by the increase in 

temperature from 4 to 18 ºC. At temperatures ranging from 18 to 30 ºC no 

differences were detected between Salmonella maximum inactivation levels. 

The maximum reduction of 6.0 CFU/mL was attained with the application of 

10 J/cm2, at 25 ºC. The Weibull model was suitable to describe the 

inactivation data as a function of UV-C dose, at all temperatures 

evaluated. Since the Weibull shape parameter (p) was statistically 

homogeneous at temperatures ranging from 8-30 ºC, it was fixed at its 

mean value (0.68 ± 0.08) and survival curves were re-fitted. Secondary 

modelling was conducted only to establish a relationship between Weibull 

model scale parameter (δ) and temperature. Finally, a model combining 

primary and secondary models was developed to predict Salmonella 

inactivation at different UV-C doses and temperatures. This model 

provided reasonable predictions of inactivation data at temperatures 

other than the experimental ones. Accurate predictions of microbial 

inactivation curves at different combinations of UV-C doses and 

processing temperatures would be beneficial in setting favourable 

conditions of UV-C application to achieve desired levels of bacterial 

inactivation, without compromising soymilk sensory and nutritional 

quality. 

 
Apoio: PROGRAMS ERASMUS+, UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
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SINT0295 - INFLUÊNCIA DO MEIO DE CULTURA NA 

PRODUÇÃO DE AMILASES PELO FUNGO Aspergillus sp. C4.1 
 
LARISSA RODRIGUES GOMES,KARLA TAISA PEREIRA COLARES,PATRÍCIA NIRLANE DA 

COSTA SOUZA 

 
E-mail: laris913@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: As enzimas possuem um grande espaço no cenário mundial, em especial as amilases, 

por apresentarem, aplicações em diversos setores industriais, atuando em processos mais 

simples, como a sacarificação do amido e produção de xaropes, bem como em processos mais 

complexos, como na produção de biocombustíveis, detergentes para louças, produtos 

farmacêuticos, fabricação de cerveja, papel, produtos têxteis, dentre outros. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a produção de amilases pelo fungo filamentoso Aspergillus sp. (C4.1), 

isolado do coração da bananeira (Musa sp.), em fermentação submersa utilizando diferentes 

meios de cultivo. Os meios avaliados foram: SR (RIZZATTI et al., 2001) modificado; Khanna 

(KHANNA et al., 1995) modificado; Czapeck (WISEMAN, 1975), modificado; CP (PEIXOTO 

et al., 2003). Todos os meios foram suplementados com casca da batata doce como fonte de 

carbono. Além disso, a produção de amilases foi avaliada em meio contendo apenas água e 

casca de batata doce. Para isso, o fungo foi inoculado em placas de Petri contendo meio Batata-

Dextrose-Ágar (BDA) por 7 dias, de onde foi retirado um disco micelial de 6 mm de diâmetro 

que foi inoculado Erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL dos meios de cultura referidos 

acima, acrescidos de casca de batata-doce (previamente secas a 80°C e triturados). Estes meios 

foram incubados a 30°C durante 5 dias, posteriormente foram filtrados e a atividade enzimática 

foi dosada pelo método do DNS descrito por MILLER (1959) à 60°C, utilizando-se o amido, na 

concentração de 1%, como substrato, em tampão acetato de sódio, pH 5,0. O fungo Aspergillus 

sp. C4.1 apresentou a maior atividade amilolítica (31,3 U/mL) em meio CP, seguido pelos 

meios Khanna e SR modificados, com atividades enzimáticas de 22,73 e 21,35 U/mL, 

respectivamente. Assim, pode-se observar que a atividade amilolítica foi maior nos meios que 

apresentaram em sua composição extrato de levedura como fonte de nitrogênio, sendo que a 

maior atividade ocorreu no meio com a maior concentração deste composto. Sendo assim, 

conclui-se que o meio CP é um bom meio de cultura para produção amilolítica pelo 

microrganismo Aspergillus sp. C4.1, nestas condições, despertando assim, pesquisas futuras 

para a otimização da sua produção em maiores escalas. 

 
Apoio:  
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SINT0296 - INOVAÇÃO NO ENSINO DE MICROBIOLOGIA COM 

VISTAS À AGROPECUÁRIA: UM INCENTIVO AO ALUNO NA 

CONSOLIDAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
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GONÇALVES 
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Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: O presente trabalho visou-se conhecer os comportamentos dos estudantes no processo 

de ensino aprendizagem em Microbiologia, a partir de aplicações de questionários online. 

Incentivou-se a prática de estudo fora de ambiente de aula presencial como forma complementar 

ao estudo de Microbiologia. Elaborou-se práticas inovadoras e utilizou-se amostras reais do 

cotidiano dos discentes tais como, leite de animais com suspeita de mastite; utilizou-se 

estruturas vegetais com sintomas de doenças para isolamento de fungos fitopatogênicos; 

realizou-se análise bacteriológica de amostras da água dos bebedouros do Instituto de Ciências 

Agrárias-ICA e do bebedouro da  Unimontes; utilizou-se bactérias isoladas como, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e os Streptococcus spp na confecção de desenhos em 

meio de culturas sólidos que que caracteriza a fermentação do  Manitol e do Eosina Azul de 

Metileno – MicroArte; testou-se diferentes marcas comerciais de sabonetes com promessas 

antibacterianas; fabricou-se cerveja artesanal como forma de ensino do metabolismo das 

leveduras na fermentação alcóolica e elaborou-se um laminário de referência padrão. O projeto 

foi conduzido por discentes bolsistas e voluntários do Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM 

campus Unaí – MG. As aulas práticas foram desenvolvidas no laboratório de aulas práticas 

pelos próprios alunos da unidade curricular BCA028-Microbiologia Geral, durante os seis 

meses que compreenderam o período de 01 de junho de 2017 à 30 de novembro de  2017. Ao 

término da primeira etapa, a docente responsável pela disciplina apresentou uma dinâmica que 

teve como foco principal, descrever através de uma linha do tempo, a evolução do aprendizado 

e da participação dos alunos durante a realização das novas atividades práticas. As aulas práticas 

permitiram a proximidade do aluno com o professor na transmissão do ensino e da troca de 

ideias de forma dinâmica e atrativa. Tal filosofia foi condizente com a proposta adotada pelo 

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação-PROAE e pelo Programa de Enfrentamento à 

Retenção e Evasão-PROGER. 

 
Apoio: UFVJM, PROAE, PROGER, ICA CAMPUS UNAI MG, 
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SINT0297 - ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 

BACTÉRIAS LÁTICAS E LEVEDURAS ISOLADAS DE 

FERMENTOS ENDÓGENOS DE QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

THAIS CRISTINA MENDES DE ALMEIDA,NAIARA FERNANDA MURTA ROCHA,CÍNTIA 

LACERDA RAMOS 

 
E-mail: thaiscm_ita@hotmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A produção de Queijo Minas Artesanal é um processo rústico, passado de geração em 

geração, onde utiliza- se o fermento endógeno “pingo”, obtido após a dessalga e dessoramento 

do queijo. Porém, devido à problemas de textura do queijo, produtores de algumas regiões 

passaram a utilizar o fermento “rala”, queijo ralado com alguns dias de maturação. O objetivo 

do trabalho foi isolar e caracterizar tecnologicamente bactérias láticas e leveduras presentes nos 

fermentos endógenos “pingo” e “rala”, usados na fabricação do queijo Minas artesanal. As 

bactérias láticas produzem bacteriocinas e ácidos orgânicos, importantes agentes da segurança 

microbiológica do queijo. Já as leveduras conferem ao queijo características físico-químicas e 

sensoriais essenciais. As amostras dos dois fermentos foram coletadas em uma fazenda na 

região de Serro para contagem dos microrganismos. Testes de atividade lipolítica, proteolítica e 

acidificação foram realizados. Não houve grandes diferenças entre as populações entre os 

fermentos, sendo encontrada uma população de leveduras de 4.1x10^5 e 3.6x10^5 UFC/mL, e 

de bactérias láticas de 2.1x10^8 e 5.9x10^8 UFC/mL para o “pingo” e a “rala”, respectivamente. 

As reações proteolíticas liberam peptídeos que atuam na textura do queijo, já as reações 

lipolíticas estão relacionadas ao aroma e sabor. Dos 81 isolados de leveduras, 7 mostraram 

atividade lipolítica e 22 proteolítica. Nenhuma bactéria analisada apresentou atividade 

enzimática. Para ambos os testes, a “rala” apresentou mais morfotipos promissores que o 

“pingo”, o que pode justificar a troca recente dos fermentos. Em relação ao teste de acidificação, 

as bactérias do “pingo” apresentaram maior rapidez e menores valores de pH final quando 

comparados com a “rala”. Os resultados mostram que as leveduras presentes na “rala” possuem 

função enzimática importante que poderão afetar a maturação e características dos queijos. 

 
Apoio: OS AUTORES AGRADECEM A FAZENDA ENGENHO DA SERRA PELO 

FORNECIMENTO DAS AMOSTRAS DE FERMENTOS “PINGO” E “RALA”, E ÀS 

INSTITUIÇÕES CAPES (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR), FAPEMIG (FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 

DE M 
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SINT0298 - O conhecimento das medidas de biossegurança entre os 

estudantes da fisioterapia da UFVJM/Campus JK 
 

PABLO VINICIUS FLORES,SANDY DE SOUZA GONÇALVES,CÉLIO MARCOS DOS REIS 

FERREIRA,MAGNANIA CRISTIANE PEREIRA DA COSTA,MARIA LETÍCIA COSTA 

REIS,FÁBIO COELHO SAMPAIO,FERNANDA FRAGA CAMPOS,ANA LAURA ROCHA 

ALVES 

 
E-mail: pabloviniciusfl@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A sensibilização da adesão dos profissionais de saúde as medidas de biossegurança é 

um grande desafio apesar da legislação e dos inúmeros trabalhos disponíveis comprovando sua 

real necessidade. Este processo precisa ser fortalecido desde a graduação. O objetivo deste 

estudo foi verificar o conhecimento das medidas de biossegurança entre os estudantes da 

fisioterapia da UFVJM/Campus JK. Trata-se de um estudo transversal, com aplicação de 

questionário de autopreenchimento. O estudo foi realizado no período de novembro de 2017 a 

fevereiro de 2018. O questionário foi estruturado com dois blocos de variáveis: 

sóciodemograficas e relacionadas ao conhecimento e aplicação referente às medidas de 

biossegurança.  O critério de inclusão foi estar matriculado estudante no curso de fisioterapia 

entre o segundo e décimo período. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da UFVJM sob o 

número 1.906.279. Entre os 241 estudantes que contemplavam o critério de inclusão 62,0% 

(149) aceitaram participar da pesquisa. Os estudantes que declararam conhecer as medidas de 

biossegurança ou não foram comparados com o uso do qui quadrado de Pearson. De acordo 

com os dados obtidos, a maioria foi do sexo feminino 117 (78,5%), 65 (63,8%) estudantes com 

idade > 31 anos. Entre os 149 que participaram da pesquisa 84 (56,4%) declararam 

desconhecimento das medidas de biossegurança. Neste público específico 50 (90,9%) não 

descreveram o uso de luvas de procedimento (p<0,05%), 57 (71,4%) sem a cobertura vacinal 

contra hepatite B, 45 (51,1%) não consideraram a possibilidade de exposição a materiais 

biológicos durante a graduação e 62 (60,2%) julgaram que não receberam informações 

suficientes sobre a normas e medidas de biossegurança. Neste estudo a maioria dos alunos não 

considera o recebimento de instruções e informações suficientes sobre as normas de 

biossegurança para o desenvolvimento de uma prática segura e esta informação necessita de 

uma reflexão entre o corpo docente a comissão de biossegurança da instituição. Diante do 

cenário sugere-se nova análise deste banco de dados agregados aos resultados obtidos nos 

outros cursos da área de saúde referentes ao assunto (medicina, enfermagem e farmácia) da 

UFVJM/campus JK, para a obtenção da situação atual do ensino das medidas de biossegurança 

da instituição. Os dados epidemiológicos proporcionam um diagnóstico da situação e a 

possibilidade de medidas de intervenção nos processos de trabalho, com  ajustes de possíveis 

não conformidades. 

 
Apoio:  
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SINT0299 - POLÍMEROS COMO SUPORTE PARA PRODUÇÃO 

DE INOCULANTES DE FUNGOS ECTOMICORRÍZICOS 
 

DIEYMILA THAÍS DUARTE PEIXOTO,ANDREZZA MARA MARTINS GANDINI,PAULO 

HENRIQUE GRAZZIOTTI,LAUANA LOPES DOS SANTOS,JONATHA  NUNES 

AGUIAR,ARIELE SOUZA MARTINS ,LARISSA CARVALHO MENDES,MÁRCIA REGINA DA 

COSTA 

 
E-mail: dieymila.d@gmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A inoculação com fungos ectomicorrízicos em arbóreas como o Eucalyptus sp, com 

intuito de aumentar a sustentabilidade dos plantios comerciais, é uma tecnologia comprovada. 

No entanto, não é comum encontrar inoculante de fungos ectomicorrízicos (FEM) para o setor 

florestal. O polímero hidrorretentor pode ser útil para a produção de inoculantes de FEM por 

funcionarem com uma proteção ao micélio fúngico e propiciarem um produto homogêneo que 

poderá permitir a automação do processo de inoculação em escala comercial. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o potencial do uso de polímeros hidroretentores, em diferentes 

concentrações, como suporte para crescimento de isolados fúngicos ectomicorrízicos. Para isto, 

os isolados D10 e D216 de Pisolithus sp. foram crescidos por 20 dias a 28 °C em 50 mL de 

meio MNM adicionados de 0, 1, 2 e 4 g L-1 do polímero KSW® esterilizado e não esterilizado 

e 0, 4, 8, e 16 g L-1 do polímero Sologel® sem esterilização. Os tratamentos foram dispostos 

em esquema fatorial 2 x 4 x 3, com seis repetições. A produção de micélio dos isolados D216 e 

D10 de Pisolithus sp. foram maiores sob as doses de 1, e 2 mg L-1 para o polímero KSW® sem 

esterilização e esterilizado. Para o polímero Sologel® as doses de 4, e 8 mg L-1 foram as que 

proporcionaram maior produção de biomassa seca, no entanto não houve diferença significativa 

entre as demais concentrações no período de crescimento avaliado. O crescimento dos isolados 

de Pisolithus sp. em meio de cultura adicionado dos polímeros, indicam o potencial de seu uso 

como suportes para possível formulação de inoculantes ectomicorrízicos. A produção de massa 

seca micelial (MSM) dos isolados D10 e D216 de Pisolithus sp., não foram influenciadas pelas 

diferentes concentrações dos polímeros Sologel® e KSW® sem esterilização. No entanto, na 

maior concentração do polímero KSW® esterilizado houve redução na produção de MSM do 

isolados fúngico D10. 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM, KIIMBERLIT AGROCIÊNCIAS 
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SINT0300 - Práticas de Microbiologia para o ensino fundamental 
 

CLEIDE APARECIDA BOMFETI,ALLAN CARLOS PEREIRA JARDIM,CÍNTIA FERREIRA 

SANTOS ,GRAZIELLE MARINHO DE OLIVEIRA,MARCUS VINICIUS NUNES DOS 

SANTOS,NAZARETH JORDELINA RIBEIRO DA SILVA,SABRINA PEREIRA SANTOS,SARAH 

MENDES DE OLIVERA 

 
E-mail: clebomfeti@hotmail.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: Os microrganismos compreendem uma gama de seres vivos que desempenham 

importantes funções nos ambientes aos quais pertencem. Associados, geralmente, a um contexto 

negativo, são fundamentais para a manutenção de diversos processos, haja vista sua extensa 

aplicabilidade, inclusive de forma benéfica à saúde humana. Por sua vez, a microbiologia, 

quando tratada nas escolas é apresentada com priorização teórica, não sendo a experimentação 

parte comum ao processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o projeto objetivou a 

realização de atividades práticas simples de microbiologia em escolas da rede pública de Ensino 

Fundamental no município de Teófilo Otoni/Minas Gerais. Para isso, duas práticas diferentes 

foram propostas e testadas para posterior apresentação nas escolas. A primeira delas consistiu 

em comprovar a eficácia da lavagem e assepsia das mãos. Para isso, uma base de cultivo (meio 

de cultivo) para o crescimento dos microrganismos, contendo água, gelatina e caldo de carne, 

foi preparada e transferida para potes plásticos com tampa. Após a solidificação desse meio, os 

alunos: pressionaram os dedos sem higienizar nos potes; em seguida, repetiram o processo com 

a assepsia das mãos feita utilizando sabão; e ainda, a assepsia das mãos com sabão, seguida da 

utilização de álcool 70%. Após sete dias, foi observado o controle do crescimento dos 

microrganismos nos potes onde os dedos após assepsia foram pressionados e o crescimento dos 

microrganismos nos potes sem a lavagem das mãos. A segunda prática foi realizada para a 

observação da ação dos fungos na decomposição dos alimentos. Para sua realização amostras de 

laranjas e pães foram colocadas em duas situações distintas: uma em contato direto com solo e 

outra apenas com o ar. Observou-se com uma semana o apodrecimento das laranjas e o 

aparecimento de mofo no pão. Com o acompanhamento diário dos alunos, foi possível 

visualizar que o aparecimento dos fungos foi mais rápido em contato com o solo, indicando a 

presença de um número maior de microrganismos nesse ambiente. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0301 - Práticas Investigativas no Ensino de Microbiologia 
 

AMANDA PALMA LOPES,BARBARA GUIMARAES FERNANDES ,PAULA ARYANE BRITO 

ALVES,FULGÊNCIO ANTÔNIO SANTOS,SILVANIA SALDANHA DA SILVA ,DAYANE 

RAFAELA VILARINO DOS SANTOS,JOSIANE BARROSO MEIRA,PATRÍCIA DE SOUZA 

 
E-mail: amandapalma10@yahoo.com 

 
Área: MICROBIOLOGIA 

 

Resumo: A Microbiologia é a Ciência que estuda o papel dos microrganismos no mundo, 

principalmente em relação à sociedade humana, ao corpo humano e ao meio ambiente. Os 

microrganismos, podem ser grandes causadores de doenças, mas existem microrganismos que 

habitam o corpo humano compondo a microbiota normal que estabelece relações benéficas com 

nosso organismo. A importância da Educação em Microbiologia refere-se ao contexto social e 

das pesquisas na área e pelas inovações tecnológicas que devem estar acessíveis para todos. Os 

objetivos foram: 1) Contribuir na melhoria do ensino da Ciência, em particular da 

Microbiologia, por meio da aplicação de uma metodologia investigativa de ensino. 2) 

Proporcionar aos discentes, executores do projeto, a vivência em escolas. 3) Fortalecer a 

articulação da teoria com a prática no ensino de Microbiologia. Num primeiro momento os 

discentes (bolsista e voluntários) foram orientados a respeito das normas de Biossegurança e 

Boas Práticas no Laboratório de Microbiologia, preparo de vidrarias, meios de cultura, preparo 

de culturas bacterianas e fúngicas e técnicas de microscopia. Posteriormente uma escola 

Estadual do Ensino Fundamental foi convidada a participar do projeto. Foram preparados meios 

de cultura para o crescimento de bactérias e de fungos. Estes microrganismos foram isolados de 

diversos ambientes como água, solo, ar, cabelo, unhas, dentes, nariz e mãos. A partir do 

crescimento obtido foram feitas 30 lâminas contendo bactérias coradas pela técnica de Gram e 

40 lâminas de fungos pela técnica de microcultivo. Estas lâminas têm sido utilizadas nas 

práticas de Microbiologia dos cursos da Saúde e também foram fotografadas para a confecção 

de um acervo digital das imagens, beneficiando cerca de 300 alunos. Onze turmas do Ensino 

Fundamental de uma Escola Estadual participaram do projeto, tendo sido beneficiados cerca de 

275 alunos. As aulas foram ministradas em dois dias para cada turma. No primeiro dia os alunos 

tiveram uma aula sobre conceitos básicos da Microbiologia, observaram protozoários e fungos 

ao microscópico e realizaram um experimento microbiológico sobre a higienização das mãos. 

No segundo dia os alunos assistiram a um teatro sobre higiene corporal, analisaram os 

resultados da prática sobre higienização das mãos e observaram bactérias ao microscópico. O 

projeto busca melhorar o desempenho dos alunos, demonstrando que as atividades 

desenvolvidas podem enriquecer seu conhecimento em relação a microbiologia. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ESCOLA ESTADUAL MATA MACHADO 
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SINT0302 - Avaliação da Percepção do Estudo de Anatomia por 

Acadêmicos de Medicina após Glicerinação, Formalização e 

Criodesidratação de Peças Anatômicas 
 

THATIANI RIBEIRO DINI,ROBERTA BARBIZAN PETINARI,NÁTHALE RODRIGUES 

PINHEIRO,LAYDE DYANA SIERAU,ERNANI ALOYSIO AMARAL,LARISSA CARDOSO 

AMARAL,WOLBER ALMEIDA MOTA LISBOA,OLINTOS ANDRADE CURY DE ALMEIDA 

 
E-mail: thatianidini@gmail.com 

 
Área: MORFOLOGIA 

 

Resumo: Para a conservação de cadáver e peças anatômicas hodiernamente contamos com uma 

grande variedade de técnicas que auxiliam na preservação dos tecidos animais para estudo. O 

meio de fixação largamente utilizado tem sido o formol em solução aquosa a 8%, entretanto, 

outras técnicas também são utilizadas como a glicerina e criodesidratação. Todas essas técnicas 

contam com particularidades, benefícios e desvantagens do uso, como custo de aquisição e 

dificuldade de realização da técnica, alteração na coloração, odor e toxicidade. Diante da nova 

realidade de ensino no país, em função dos grandes cortes orçamentários na rede pública 

também no ensino superior, há a necessidade de se verificar técnicas acessíveis que sejam 

efetivas na confecção e manutenção de peças anatômicas. No entanto, não se pode perder de 

vista a qualidade morfológica das peças confeccionadas com finalidade ao ensino de qualidade 

da disciplina de anatomia aos graduandos. Dessa forma, através do uso de um questionário para 

avaliação das peça confeccionadas aplicados aos acadêmicos da Faculdade de Medicina do 

Mucuri/UFVJM no ciclo básico, as técnicas foram avaliadas e comparadas principalmente em 

relação as seguintes questões - utilidade para aprendizado de anatomia, coloração, odor e 

alteração da textura e maneabilidade, e adequação da peça para o uso frequente. As respostas 

disponíveis avaliaram quantitativamente as assertivas quanto a concordância ou discordância 

das preposições. Posteriormente foi realizado o teste estatístico de G, que apontou para valor-p, 

0,0079, com diferenças significativas apenas para a proposição referente a avaliação do odor 

como prejuízo. Assim, é possível concluir que diante de todas as nuances ofertadas por cada 

técnica a única característica que limita a utilização fora odor referente ao uso do formol. Vale 

ressaltar também que, para a avaliação do formol, fora ofertadas peças com cuidadosos estados 

de conservação, baixa concentração de formol e anteriormente devidamente emersas em água 

corrente, fato que pode ter prejudicado a vivência em relação a realidade presente em outras 

instituições com o contato diário com essa substância.  Perante os resultados, conclui-se que 

todas as técnicas avaliadas respondem satisfatoriamente ao aprendizado dos alunos na disciplina 

de anatomia, com ressalva a um ponto discordante referente ao odor, podendo ser utilizadas para 

a finalidade que se almeja adaptando cada peça e técnica ao processo ensino-aprendizagem 

necessário. 

 
Apoio: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

FAPEMIG 
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SINT0303 - Efeito da zonação entremarés na morfologia de cracas 

Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1916) (Cirripedia) em costões 

rochosos em Ubatuba-SP 
 

SÂMARA BRYDA DA SILVA,ISABELLA ROCHA DIAS,NATÁLIA GOMES XAVIER,LAURA 

SIMÕES DE ÁVILA,RODRIGO CESAR MARQUES,THIAGO SANTOS 

 
E-mail: samara.bryda@yahoo.com 

 
Área: MORFOLOGIA 

 

Resumo: Dentre os ecossistemas marinhos costeiros bentônicos, os costões são considerados 

muito relevantes, por apresentarem alta riqueza de espécies de importância ecológica e 

econômica, grande biomassa e alta produtividade. A zona entremarés compreende os limites do 

ambiente terrestre e marinho, podendo ser divida em infralitoral, supralitoral e mesolitoral. 

Dentre a fauna que habita o mesolitoral estão moluscos, cracas, caranguejos e lapas. As cracas 

são crustáceos pertencentes à subclasse Cirripedia e são animais usualmente envolvidos por uma 

concha de placas calcárias. Dado que as cracas podem ocorrer tanto em ambiente de infralitoral, 

mesolitoral e supralitoral, o objetivo deste trabalho foi testar a hipótese de que os indivíduos do 

supralitoral, exposto ao ar a maior parte do tempo, possuiriam um tamanho (diâmetro) menor do 

que os indivíduos do mesolitoral, uma vez que se localizam em uma área mais exposta à maré, 

onde tem mais contato com a água do mar e podem captar maior quantidade de alimento com 

mais facilidade. As amostras foram obtidas em costões rochosos de duas praias, praia da 

Enseada, caracterizada por ser uma praia de baixa energia e praia Grande, de media energia, em 

Ubatuba, estado de São Paulo. Nas duas rochas escolhidas foram selecionadas áreas povoadas 

por cracas onde foi traçado um transecto com dimensões de 80cm2 o qual delimitou regiões 

supra e mesolitorâneas. Foram coletados organismos destes espaços e transferidos para 

recipientes plásticos. As amostras foram transferidas para o laboratório de Zoologia de 

Invertebrados da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde foram 

mensuradas a altura e diâmetro do pé das cracas com auxílio de paquímetro. Para a análise dos 

dados utilizamos o software R Studio para o cálculo das medidas de síntese numérica, 

coeficiente de variação, bem como teste de médias e confecção dos gráficos. Como resultados, a 

hipótese de que os indivíduos do mesolitoral possuem um tamanho corporal maior do que os 

indivíduos do supralitoral foi validada em uma das praias. Acredita-se que a divergência dos 

resultados nas duas praias deve-se ao fato de que na praia da Enseada há uma foz de rio a 

aproximadamente cinco metros do costão amostrado. Devido à quantidade de matéria orgânica 

próxima ao costão, há mais nutrientes disponíveis na água que podem explicar o maior tamanho 

das cracas deste local. 

 
Apoio:  
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Área: MORFOLOGIA 

 

Resumo: A utilização de técnicas pedagógicas inovadoras somada à tecnologias de informação 

tem proporcionado avanços no processo ensino-aprendizado dos alunos. Sabemos que 

os modelos didáticos em gesso de embriologia humana foram cruciais para esse 

progresso. Entretanto, a manipulação frequente a cada semestre podem desencadear 

danos com perdas progressivas desses materiais. Assim, diversas alternativas no 

processo de ensino-aprendizagem da embriologia têm surgido nos ambientes 

acadêmicos para se adequar aos métodos pedagógicos mais interativos da atualidade, 

nos quais as Tecnologias de Informação e Comunicação auxiliam as práticas de ensino. Com 

isso, o presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver imagens digitais dos modelos em 

gessos de embriologia humana do laboratório morfofuncional da FAMED da UFVJM para a 

criação de um acervo digital com fins de utilização didática no ensino, na pesquisa e extensão. 

O objetivo secundário foi usar as imagens para favorecer a preservação dos modelos a longo 

prazo. Para isso, foram capturadas imagens digitais dos modelos em gesso utilizando uma 

câmera fotográfica digital, modelo Nikon D3100, de resolução de 14,8 MP e lentes Nikkor de 

18-55 mm f/3.5-5.6 com estabilização da imagem VR. Para evitar distorções nas imagens foi 

utilizado um tripé e capturas com foco automático. Como plano de fundo foram utilizadas 

folhas de EVA na cor preta para contrastar com os modelos e facilitar a identificação das 

estruturas. Posteriormente, para ajustes nos balanços de cores, as imagens foram editadas no 

software Adobe Photoshop® CS5.1. As imagens foram salvas em mídia digital, arquivadas, e 

um roteiro de estudo foi criado. O trabalho resultou em 75 imagens digitais para o laboratório. 

Criou-se um arquivo em mídia digital, CD-ROM, para futura utilização como material 

complementar para as aulas de embriologia. A longo prazo, espera-se despertar maior 

envolvimento dos monitores e estudantes com a embriologia, instigar a utilização desse recurso 

tecnológico para promoção de impacto positivo no aprendizado teórico e prático da morfologia 

humana, além de contribuir com a preservação dos modelos em gesso. Concluímos que é 

imprescindível a inserção da tecnologia no ensino de embriologia humana, pois o resultado 

adquirido possibilitou maior adequação na utilização do acervo das peças em gesso do 

laboratório morfofuncional. Estudos futuros poderão identificar o impacto desse recurso digital 

no ensino da embriologia humana. 
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da UFVJM no município de Teófilo Otoni 
 

RAMILA CAMPOS SILVA,WOLBER ALMEIDA MOTA LISBOA,LARISSA CARDOSO 

AMARAL,MARCOS TÚLIO PEREIRA CARVALHO,THATIANI RIBEIRO DINI,NÁTHALE 

RODRIGUES PINHEIRO,LAYDE DYANA SIERAU,ROBERTA BARBIZAN PETINARI 

 
E-mail: ramilacampos@hotmail.com 
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Resumo: Os museus são responsáveis por representar um papel de aproximação entre a 

sociedade e o conhecimento científico. De maneira não sistematizada, este cenário contribui, na 

maioria das vezes, como um acréscimo as escolas no processo ensino aprendizagem dos alunos 

oferecendo oportunidades para que  sejam participantes ativos, manipulando objetos reais em 

um ambiente estimulante. A implantação de um museu universitário contribui para que o 

processo de interiorização das Universidades se consolide como elemento transformador da 

realidade local e regional. Diante do exposto, foi proposta a montagem de um Museu Interativo 

de Anatomia (MIA), tendo como público alvo, estudantes do ensino fundamental e ensino 

médio de escolas públicas e particulares no município de Teófilo Otoni, sendo o primeiro museu 

voltado para ciências de toda a região. O presente trabalho visa divulgar e popularizar a ciência 

para o público em geral do município e da UFVJM como um projeto conjunto entre 

universidade, acadêmicos e comunidade local. O projeto estruturou-se na preparação e 

organização de peças anatômicas de animais e humanas juntamente com modelos sintéticos para 

exposição, montagem do museu de morfologia e organização de visitas guiadas pelos monitores 

discentes da UFVJM campus Mucuri acompanhados de técnicos e professores participantes do 

projeto. O MIA recebeu cerca de 300 visitantes de escolas públicas e privadas que tiveram a 

oportunidade de iniciar as habilidades científicas e complementares sobre o conhecimento de 

anatomia e fisiologia do sistema respiratório, cardiovascular, urinário, osteomuscular, nervoso e 

digestório. A criação do museu na UFVJM /TO resultou na união entre comunidade 

universitária e comunidade externa, fomentando a superação de dificuldades, intercâmbio de 

conhecimentos e incentivo ao público de ver, tocar e contextualizar, ampliando os conceitos 

aprendidos na sala de aula. Além disso, contribui para a formação dos discentes por meio da 

interação com a realidade da população brasileira – em especial, as regiões de abrangência da 

UFVJM. 

 
Apoio: PROEXC/UFVJM 
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SINT0306 - INVESTIGAÇÃO DA ESPERMATOGÊNESE DE 
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Resumo: O ácido tereftálico (TPA) é um ácido dicarboxílico aromático utilizado como matéria 

prima essencial para a produção de poliésteres, que são comercialmente utilizados como resinas, 

filmes de poliéster e recipientes para bebidas (YU-CAI HE et al., 2014). Estudos apontam que 

os ftalatos, compostos químicos derivados do TPA, tem capacidade de interferir na função 

reprodutiva de machos, podendo causar danos em células somáticas e germinativas 

(RODRIGUEZ-SOSA et al., 2014). O presente estudo investigou a toxicidade testicular do TPA 

em animais expostos in útero e durante a lactação. Foram utilizados 25 camundongos (5 machos 

e 20 fêmeas) isogênicos da linhagem C57BL/6J, oriundos do biotério do Instituto de Ciências 

Biológicas da UFMG. Os animais foram mantidos no Biotério de Experimentação da Faculdade 

de Medicina do Mucuri (FAMMUC/UFVJM), sob condições padronizadas de climatização. A 

alimentação foi constituída de água filtrada e ração comercial (Nuvilab®), ad libitum. Os 

experimentos foram conduzidos segundo os princípios éticos adotados pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovação Comissão de Ética no Uso de 

Animais da UFVJM CEUA-Mucuri, aprovado sob número de Protocolo 001/2016. Os animais 

foram submetidos ao cruzamento overnight, e designado como dia gestacional -0.5 o dia da 

maternidade, com aparecimento do plug/tampão vaginal. Os camundongos receberam via 

intragastrica (gavage) as doses de 0,1ml/10g de peso de TPA em carboximetilcelulose nas 

concentrações 0,0014g/ml (TPA1) e 0,056 g/ml (TPA2), de maneira continua, no período fetal 

(DG 10,5- 18,5) e pós-natal (PND1-15). O grupo controle recebeu apenas a dispersão de 

carboximetilcelulose, no período descrito. Os animais foram eutanasiados em dois períodos 

distintos, 15 dias (puberdade) e 70 dias (maturidade sexual).  Os testículos foram dissecados e 

pesados e o material processado para análise histomorfométrica. Os resultados indicaram que o 

diâmetro tubular dos animais púberes tratados com TPA  em ambas doses diferiram (p<0.05) 

dos controles Contudo, aos 70 dias, nenhuma variação do peso corporal foi observada. O peso 

testicular dos animais tratados não variou em ambas as idades investigadas. Mesma tendência 

foi observada para o volume nuclear e número de células de Sertoli por testículo. Estes 

resultados, em conjunto com outros dados de nosso grupo de pesquisa, indicam ausência de 

toxicidade testicular do TPA. 
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VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

3
1
6

  

 

 

 

 

 

 

SINT0307 - MODELOS EM BISCUIT DA URETRA PÉLVICA E 

DAS GLÂNDULAS SEXUAIS ACESSÓRIAS DE MACHOS 

CANINO, SUÍNO, EQUINO E BOVINO 
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Área: MORFOLOGIA 

 

Resumo: O sistema reprodutivo masculino é constituído por vários órgãos individuais que 

agem em conjunto para produzir espermatozoides e depositá-los no trato reprodutivo feminino. 

Essa ação conjunta envolve tanto o sistema neuroendócrino (hipotálamo e hipófise anterior) 

quanto o sistema genital. Os órgãos genitais são constituídos de dois testículos, cada qual 

sustentado dentro do escroto pelo cordão espermático e pelo músculo cremaster; dois 

epidídimos; dois ductos deferentes; glândulas sexuais acessórias e o pênis. As glândulas sexuais 

acessórias incluem um par de ampolas, um par de vesículas seminais (glândulas vesiculares), a 

próstata e um par de glândulas bulbouretrais (DAVIDSON e STABENFELDT, 2008). Porém, 

algumas glândulas são pouco desenvolvidas, ou mesmo ausentes, em alguns animais. O trabalho 

teve como objetivo a confecção da uretra pélvica e das glândulas acessórias sexuais e suas 

peculiaridades, ao aparelho reprodutor dos machos das espécies canina, suína, equina e bovina. 

Foi utilizado 1 kg de massa pronta para biscuit e tintas para tecido de 37 mL cada, nas cores 

azul, vermelho, amarelo, verde, rosa e laranja, para alcançar a pigmentação desejada. Em 

seguida dividiu-se a massa em várias partes e envolveu-se todas em um papel filme de silicone, 

para protegê-las do contato com o ar. Depois de vinte e quatro horas trabalhou-se com o 

material modelando-o, posicionando em seus devidos lugares e ligando as peças com 20 mL de 

cola branca e 1 palito de madeira de 15 cm cada ao conjunto de glândulas e colocadas para secar 

durante trinta horas. Em seguida, com uma cola de secagem instantânea as peças foram fixadas 

ao suporte de vidro de 50 cm x 40 cm com 4 mM de espessura. Logo após, o mesmo foi feito 

com as legendas e título impressos em papel A4 e plastificados. E por fim, foi colocado nas 

extremidades do suporte um apoio em forma de círculo com área de 12,56 cm e 4mm de 

espessura feito de espuma sintética para facilitar o transporte. Com a representação esquemática 

da uretra e das glândulas sexuais acessórias de biscuit, foi possível visualizar as diferenças 

desses órgãos nos machos domésticos. Mesmo com tamanhos relativos, pode-se observar as 

variações de proporções, representatividades, localização e presença ou ausência de cada 

glândula nas espécies escolhidas. O trabalho alcançou o objetivo principal que foi demonstrar as 

diversidades das glândulas sexuais e uretra por meio de material instrutivo sem a utilização de 

cadáveres de animais. 
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SINT0308 - Sistema reprodutor do cão visando suas peculiaridades 
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ROCHA,CARLOS JOSÉ OTONI 
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Área: MORFOLOGIA 

 

Resumo: O cão é um mamífero e talvez o mais antigo animal domesticado pelo homem. 

Segundo teorias, surgiu do lobo cinzento no continente asiático. Ao longo dos séculos, o ser 

humano realiza a seleção artificial dos cães por suas aptidões, características físicas ou tipos de 

comportamentos, culminando numa enorme diversidade de raças. Considerando a sobrevivência 

de uma espécie, o sistema reprodutivo é possivelmente o mais importante. De forma geral a 

função do sistema reprodutivo no macho é desenvolvimento, amadurecimento, transporte e 

armazenamento dos gametas masculinos. E na fêmea é fornecer um local para a concepção, 

desenvolvimento e eventual liberação de uma cria viável. Na cópula canina a penetração 

acontece com o órgão sexual flácido, sendo possível, pois o órgão tem um osso que permite a 

penetração e somente com a fricção é que ocorre a ereção. Os cães machos possuem o bulbus 

glandis próximo na base da glande peniana. Quando ocorre a ereção peniana, o bulbo é 

preenchido com sangue ocorrendo aumento no seu volume. As cadelas possuem a vagina plana 

e com uma “fossa”, na qual o bulbo peniano irá se encaixar. Se não houvesse esta estrutura 

diferenciada, no pênis e na vagina, o tempo de permanência do pênis na vagina, não seria 

suficiente para ocorrer toda a ejaculação. O processo de preenchimento sanguíneo do bulbo 

ocorre no interior do canal genital da cadela. Após o bulbo inchado, é praticamente impossível 

que o órgão genital masculino seja retirado do canal genital feminino, pois há tamponamento 

vaginal por intermédio da glande onde começa ocorrer o gotejamento do sêmen que dura de 15 

a 30 minutos, com o término, o bulbo se retrai deixando os cães livres para separarem-se. 

Visando a falta de conhecimento de grande parte das pessoas o trabalho foi realizado com 

intuito de informar sobre como agir quando presenciar o ato de acasalamento de cães.  O projeto 

foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Animal Campus JK da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri na disciplina de Anatomia Animal. O trabalho foi apresentado 

em forma de palestra e é composto de duas peças confeccionadas em biscuit, entre outros 

materiais, onde uma visa demonstrar o sistema reprodutor masculino do cão e a outra 

demonstrar esquematicamente como funciona o processo de cópula, ressaltando o bulbo da 

glande inflando e posteriormente o gotejamento sêmen. O material elaborado encontra-se à 

disposição para estudos no Laboratório de Anatomia Animal. 
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SINT0309 - A ancestralidade das cantigas de Capoeira: pesquisar para 

transformar 
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Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: Na Capoeira, a música pode ser considerada o principal processo de transmissão dos 

saberes ancestrais: preparar os capoeiristas para diferentes realidades encontradas na 

capoeiragem; perceber e interpretar o ambiente em que se encontra; distinguir os diferentes 

tipos de jogos e cenários, que podem alterar as emoções e interferir no desenvolvimento do 

jogo; respeitar os demais capoeiristas; o momento certo de abaixar-se ao pé do berimbau para 

jogar; como se começa e termina um jogo; qual deve ser o ritmo e a intensidade dos 

movimentos corporais, mobilizando assim o capoeirista a respeitar seus limites e dos seus 

camaradas. Porém, algumas vezes é possível notar um clima de tensão, quando a bateria entoa 

cantigas sinalizando jogos mais duros que podem acabar em violência. Seguindo os 

ensinamentos que são transmitidos pelos Mestres, os discípulos adquirem experiência e se 

tornam capazes de invocar a presença dos antigos Mestres e seus saberes para a roda, 

estabelecendo uma conexão direta com os fundamentos através da ancestralidade, 

espiritualidade e ritualidade. No entanto, esse aprendizado não é um processo simples e 

imediato, pois exige dedicação e envolvimento do capoeirista. Isso acontece devido aos cantos, 

toques dos instrumentos e palmas fazerem com que os capoeiristas entrem em um estado 

espiritual. Para isso, o capoeira precisa de um constante envolvimento musical para interpretar o 

significado das cantigas e seus sentidos, criando uma aproximação da música com a prática da 

Capoeira, pois só assim que o capoeirista será capaz de dominar esses saberes. As músicas 

servem também à interação na roda de Capoeira, promovendo um diálogo entre o Mestre e os 

demais capoeiristas, pois no momento de responder o coro necessita-se da participação de todos. 

Baseado no que foi discutido até aqui, não é possível separar a Capoeira da sua musicalidade. A 

oralidade presente nas músicas pode ser compreendida como a principal maneira de conservar e 

disseminar os saberes populares pelo mundo. Considerando que a Capoeira foi reconhecida 

como patrimônio cultural imaterial brasileiro e da humanidade, destacamos que sua 

musicalidade colabora significativamente para a disseminação da língua portuguesa pelo 

mundo. No entanto é importante identificar como ocorrem esses processos em outros países, 

para que os capoeiristas de origem estrangeira compreendam o pluriverso da Capoeira, podendo 

(re)significá-la sem que ela perca sua identidade histórica, ritual e ancestral. 

 
Apoio: PROJETOS DE EXTENSÃO GINGANDO PARA A VIDA E CANTADORES DE 

HISTÓRIAS – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÓ REITORIA DE 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFVJM. 
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SINT0310 - A Ginástica e a Ludicidade na Educação Infantil 
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Resumo: A Ginástica e a Ludicidade na Educação Infantil:  

Um relato de experiência 

SILVEIRA, A., NOBRE, JNP, LOPES, P, NIQUINI, C.M 

A Educação Física na escola, entre outras características, favorece a vivência do lúdico e o 

acesso às diferentes manifestações corporais construídas pelo homem (SOARES et al., 1992).  

Na Educação Infantil, onde o brincar torna-se algo indispensável visto como princípios 

primordiais para a construção de valores da vida (JORGE, 2006), a interação através de jogos 

gímnicos e proposições de Ginástica Para Todos (GPT), favorece a construção de diversos 

saberes importantes para o crescimento do ser humano. Por meio de um relato de experiência, 

nosso objetivo consiste em descrever uma intervenção de ensino realizada em uma instituição 

pública de Educação Infantil de Diamantina, MG, na qual se desenvolve o projeto de extensão 

“História contada, palavra falada”. A intervenção aconteceu por meio da unidade curricular do 

curso de Educação Física – Ginástica Esportivizada e de Lazer – mais especificamente na 

Prática como Componente Curricular (PCC) da referida unidade, nos dias 12 e 13 de dezembro 

de 2017 na referida instituição, com duas turmas de aproximadamente 15 a 18 alunos, na faixa 

etária entre três a seis anos de idade. As atividades lúdicas abordaram conteúdos da GPT e 

utilizaram materiais alternativos, confeccionados pelos graduandos da UFVJM e, 

posteriormente, doados à escola. No primeiro encontro, propusemos explorar expressões 

corporais das crianças, com atividades lúdicas para aquecimento, seguido de alguns elementos 

básicos da ginástica (saltos e rotações). No segundo encontro, realizamos um circuito de 

movimentos gímnicos, os quais foram executados nos equipamentos adaptados: trave de 

equilíbrio (feito com madeira), trampolim (feito de pneus) e arcos (feitos de mangueira). Como 

resultados, elencamos alguns fatores importantes para a formação em Educação Física, quais 

sejam: oportunidade de aplicar os conhecimentos desenvolvidos em aula num contexto real; 

possibilidade de identificar as dificuldades para o trato da ginástica na região de abrangência da 

UFVJM; capacidade de solucionar problemas por meio de ações alternativas, aquisição de 

maior segurança no ato de ensinar a Ginástica a um público específico; favorecimento do 

trabalho em equipe, contribuindo sobremaneira para uma formação acadêmica ampliada, 

despertando no graduando atitudes reflexivas, críticas e criativas.  

 

 
Apoio: GEPEG DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Resumo: A Capoeira pode ser interpretada como luta, dança ou jogo. Com isso, destacamos um 

caráter que possibilita essa ambiguidade, a musicalidade – através dela ocorrem as trocas de 

energia que norteiam as movimentações corporais dos capoeiristas; por meio dos cantos e dos 

toques dos instrumentos pode-se alternar o ritmo e o estilo do jogo, possibilitando práticas com 

maior ou menor contato físico e mais ou menos carregadas de agressividade ou ludicidade. Os 

primeiros registros encontrados sobre a história da Capoeira datam do final do século XVIII e 

da primeira metade do século XIX, época a qual a Capoeira desafiava o estado escravista e 

senhorial. O canto fazia parte da cultura da Capoeira escrava, destacando a presença do tambor 

nas rodas de ‘ajuntamento’ dos negros. Nos registros iconográficos do século XIX há a presença 

do berimbau de barriga, o tambor e as palmas, demonstrando a presença da musicalidade na 

Capoeira. A partir do século XX o berimbau torna-se o instrumento de mais importância 

associado à Capoeira, se sobrepondo ao tambor. Uma das explicações é que além de ser 

utilizado como instrumento, o berimbau era utilizado como arma pelos praticantes da Capoeira. 

A presença da música na década de 1930 foi algo fundamental para fazer a Capoeira baiana ser 

desvinculada do aspecto marginal. Destacamos aqui a Capoeira baiana, por essa apresentar um 

caráter musical marcante que a diferenciou da capoeiragem de outros centros, como Recife e 

Rio de Janeiro. A Capoeira baiana se destacou devido a uma maior folclorização e controle da 

violência pelas musicas. A Capoeira foi se transformando e ganhando novos rumos, junto a isso, 

os aspectos musicais e os instrumentos utilizados nas rodas foram sendo adequados de acordo 

com a perspectiva de cada Mestre: Bimba, criador da Capoeira Regional, compunha sua 

orquestra musical com um berimbau e dois pandeiros; Pastinha, considerado o guardião da 

Capoeira Angola, utilizava em suas rodas três berimbaus, reco-reco, atabaque, dois pandeiros e 

agogô. Com a internacionalização da Capoeira, séculos XX e XXI, surgem novos grupos com 

diferentes características musicais, que apesar disso não se distanciam das composições 

instrumentais organizadas pelos Mestres Bimba e Pastinha. Porém, independente da 

constituição das baterias, a musicalidade, expressa pelas músicas em harmonia com o ritmo dos 

instrumentos – em especial o berimbau – continua tendo seu papel ancestral: canalizar energia e 

coordenar os corpos, nas rodas de Capoeira. 

 
Apoio: PROJETOS DE EXTENSÃO GINGANDO PARA A VIDA E CANTADORES DE 

HISTÓRIAS – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PRÓ REITORIA DE 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFVJM. 
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SINT0312 - ASSOCIAÇÃO ENTRE MÁ OCLUSÃO E QUALIDADE 

DE VIDA EM BEBÊS DE 2 A 3 ANOS DE IDADE 
 

ANGÉLICA BEATRIZ RODRIGUES,ANA BEATRIZ SILVA LOPES,IZABELLA BARBOSA 

FERNANDES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: beatrizsm17@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: Objetivo: O estudo avaliou a associação entre diferentes tipos de má oclusão e a 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças de 2 e 3 anos de idade e suas famílias. 

Métodos: Um estudo transversal foi realizado envolvendo uma amostra aleatória de 167 

crianças de 2 a 3 anos de idade. O exame clínico foi realizado para avaliação da presença de má 

oclusão e cárie dentária. As mães responderam à versão brasileira do Early Childhood Oral 

Health Impact Scale (B-ECOHIS) para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal, e a um questionário sobre aspectos socioambientais da família e características da 

criança. A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 22.0 e envolveu análise descritiva e regressão hierárquica de Poisson. 

Resultados: A prevalência de má oclusão foi de 47,3%. O overjet acentuado (RP: 1,51; IC 95%: 

1,31-1,84; p=0,008) foi associado a um impacto negativo na qualidade de vida das crianças 

avaliadas, independentemente da idade materna (RP: 2,11; IC 95%: 1,47-3,02; p<0,001), da 

cárie dentária (RP: 2,01; IC 95%: 1,39-2,91; p <0,001) e apinhamento dentário (RP: 1,72; IC 

95%: 1,48-2,07; p=0,107).Conclusão: A presença de overjet acentuado exerceu um impacto 

negativo na qualidade de vida de crianças de 2 a 3 anos de idade e suas famílias. 

 
Apoio: PIBEX, CAPES 
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SINT0313 - Avaliação da contagem global e diferencial de leucócitos 

em indivíduos obesos e resistentes a  insulina durante o teste de 

tolerância oral a glicose 
 

EDUARDO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO,ROSALINA TOSSIGE GOMES,BRUNA 

CAROLINE CHAVES GARCIA,PATRÍCIA ROCHA CHAVES,ETEL ROCHA VIEIRA 

 
E-mail: eduuabf@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: A obesidade é hoje um problema de saúde pública e está associada a diversas 

alterações sistêmicas como a inflamação de baixo grau. Ela é o principal fator associado ao 

desenvolvimento da resistência à insulina, que muitas vezes leva a dificuldades na manutenção 

de euglicemia no estado pós-absortivo. Medidas insuficientes de insulina, quer devido à 

diminuição da sensibilidade à insulina ou a liberação insuficiente de insulina, resulta em 

intolerância à glicose. Esta é uma característica comum em casos de obesidade, que muitas 

vezes evolui para a diabetes do tipo 2. O metabolismo da glicose está relacionado a mudanças 

do sistema imune, podendo alterar o número e função das células que o compõe. Desse modo o 

objetivo desse estudo é analisar a contagem global e diferencial do sangue periférico durante o 

teste de tolerância oral à glicose (TTOG) em adultos (18 a 59 anos) obesos e resistentes à 

insulina (IMC ≥ 30kg/m 2 e HOMA-IR ≥ 2,7mmol.μU/L 2 ). Amostras de sangue foram 

coletadas no jejum e 1, 2 e 3 horas após a ingestão de 75 g de glicose. Participaram do estudo 

até o momento cinco indivíduos com idade média de 36,8 ± 13 anos; IMC 35,3 ± 5,6; 38,5% ± 

13,9% de gordura corporal; circunferência da cintura 102 ± 7,4 cm; circunferência abdominal 

107,2 ± 9,4 cm. Nos exames bioquímicos apresentaram glicose de jejum de 85,8 ± 6,2 e insulina 

de jejum de 21,5 ±6,6 µUI/mL (HOMA-IR = 4,52 ± 1,3 mmol.μU/L 2 ); colesterol total 163,2 ± 

32,2 (HDL = 46,1 ± 8,4 e LDL = 74,7 ± 38,6 mg/dL) e triglicérides 216,1 ± 

85,3 mg/dL. Resultados preliminares da contagem global e diferencial mostraram que 

não houve diferença na quantidade de leucócitos totais, linfócitos e neutrófilos durante o TTOG, 

o número de monócitos diminuiu uma hora após a ingestão de glicose, voltando as quantidades 

basais 3 horas após. O número de leucócitos tanto total quando diferencial não correlacionaram 

com a quantidade de glicose durante o TTOG. É necessário o aumento do N da amostra para 

conclusões mais precisas em relação a contagem global e diferencial de leucócitos durante o 

TTOG. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ, CAPES. 
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SINT0314 - Cantadores de Histórias – os saberes populares: processo 

extensionista e produção artística e cultural. 
 

MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DE OLIVEIRA SÁ,ANGELA KARINE ZINATO 

FERREIRA,LEANDRO RIBEIRO PALHARES 

 
E-mail: marcosvbosa@outlook.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: O Projeto de Extensão Artístico e Cultural Cantadores de Histórias, vinculado ao 

Departamento de Educação Física da UFVJM, acontece há quase três anos ininterruptamente e 

tem como objetivo estudar, registrar, preservar e disseminar diversos elementos folclóricos da 

cultura popular de matriz africana, apresentando-os como possibilidades educacionais e de 

socialização. Os saberes populares de matriz africana apresentam pontos interessantes em 

comum: descendência africana; origem brasileira; criadas e desenvolvidas pelos escravos na 

época colonial; tem o gestual corporal como característica mais forte; sempre ritmados; e 

embaladas por cânticos de louvação e/ou que expressam alegria, saudades, agradecimentos e 

relatos da vida cotidiana. Sua preservação se deve pela oralidade: são ensinados e aprendidos 

por meio de cantos e ritmos, um jeito afrobrasileiro de educar. As experiências vividas até aqui 

possibilitaram a composição de 19 músicas, reunidas ao produzirmos dois CDs – temas deste 

trabalho. O primeiro disco ‘Cantadores de Histórias – volume I’ apresenta 12 músicas de 

Capoeira, compostas pelo coordenador do Projeto (último autor deste trabalho), cantadas em 

diferentes ritmos (Toques de Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande) e que trazem 

cantigas que retratam valores (amizade; amor; fé), figuras (Mestre; família), personagens 

(Mestre Gigante Bigodinho), momentos (passagens históricas) e a capoeiragem (o berimbau). O 

segundo disco ‘Cantadores de Histórias – volume II’ apresenta sete músicas de Capoeira, 

compostas por crianças, beneficiárias do Projeto, também cantadas em diferentes ritmos 

(Toques de Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande) e trazem cantigas que retratam 

momentos na capoeiragem (a roda; o jogo; o ser capoeirista) e o valor à comunidade onde se 

vive. Por fim, entendemos que a produção dos referidos CDs corrobora uma de nossas missões 

com os saberes populares de matriz africana, através do Projeto de Extensão Artístico e Cultural 

Cantadores de Histórias: plantar a sementinha do sentir e perceber; do compreender e 

internalizar; e do se permitir deixar fruir o sentimento através da música – um dos principais 

fundamentos dos saberes populares de matriz africana. Nesta toada seguiremos pesquisando 

para transformar: resistindo... persistindo... insistindo... cantando histórias, nossas e de nossos 

ancestrais! 

 
Apoio: AO PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO À CULTURA E À ARTE (PROCARTE) 

DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) DA UFVJM. 
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SINT0315 - Capoeira Mineira Brasileira: um produto cultural do 

Projeto de Extensão Gingando para a Vida 
 

ANGELA KARINE ZINATO FERREIRA,MARCOS VINÍCIUS BARBOSA DE OLIVEIRA 

SÁ,LEANDRO RIBEIRO PALHARES 

 
E-mail: karinezinato@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: O Projeto de Extensão Universitária Gingando para a Vida, vinculado ao 

Departamento de Educação Física da UFVJM, acontece há seis anos ininterruptamente e tem 

como objetivo fomentar o acesso à Capoeira para crianças, adolescentes e adultos 

diamantinenses. Seguimos resistindo, insistindo e persistindo em um processo que valoriza os 

saberes populares de matriz africana desta manifestação cultural brasileira cuja transmissão 

busca seguir os preceitos pedagógicos afrobrasileiros da oralidade, musicalidade, expressão 

corporal, respeito ao mais velho e o aprender fazendo. Neste período foram muitas aulas, 

treinos, rodas, práxis nos espaços culturais da cidade, eventos realizados, intercâmbios com 

capoeiristas de outras cidades e países e a produção de um livro – tema deste trabalho. O 

‘Capoeira Mineira Brasileira: uma introdução aos fundamentos da capoeiragem’ (ISBN 978-85-

61330-52-1) foi publicado em 2016, em formato digital, de acesso gratuito, via Repositório 

Institucional da UFVJM (http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/handle/1/1058). O livro pretende 

oportunizar aos leitores um primeiro contato com a história da Capoeira, no Brasil e mais 

especificamente em Minas Gerais, bem como a trajetória de vida de alguns dos principais 

personagens da capoeiragem e da cultura popular de matriz africana. O livro foi dividido em 

quatro capítulos. O primeiro se refere à trajetória histórica da Capoeira, desde o início da 

escravidão no Brasil até os dias atuais, onde está disseminada em todo o planeta. No segundo 

capítulo foram destacados alguns dos principais personagens deste longo percurso – verdadeiras 

lendas e heróis nacionais: Zumbi dos Palmares; Besouro Mangangá; Manduca da Praia; 

Nascimento Grande; e os Mestres Bimba e Pastinha. O capítulo três se remete ao recorte da 

trajetória histórica da Capoeira no Estado de Minas Gerais, desde o período escravagista até a 

década de 1980 – marco histórico da disseminação da Capoeira ‘contemporânea’. No quarto e 

último capítulo foram destacados alguns dos personagens e Mestres da capoeiragem mineira: 

Pedro Mineiro; e os Mestres Toninho Cavalieri, Dunga e Mão Branca. Por fim, entendemos que 

com a publicação do referido livro cumprimos uma de nossas missões com a Capoeira, através 

do Projeto de Extensão Gingando para a Vida: plantar a semente da curiosidade que motiva a 

buscar cada vez mais os saberes populares de matriz africana. Nesta toada seguiremos 

pesquisando para transformar: resistindo... persistindo... insistindo... vadiando! 

 
Apoio: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) DA PRÓ 

REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) DA UFVJM. 
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SINT0316 - COMPARAÇÃO ENTRE A MEDIDA DA 

CIRCUNFERÊNCIA DE PANTURRILHA E A DENSIDADE 

MINERAL ÓSSEA EM IDOSAS DIAMANTINENSES 
 
RÁVYLLA RÚBIA LIMA ,FRANCIANE PEREIRA BRANT,LEONARDO AUGUSTO DA COSTA 

TEIXEIRA,TAMIRIS CAMPOS DUARTE,RONALDO LUIS THOMASINI,ADRIANA NETTO 

PARENTONI 

 
E-mail: adrianaparentoni@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: O objetivo foi comparar a medida da circunferência de panturrilha (CP) e a densidade 

mineral óssea (DMO) de idosas comunitárias Diamantinenses. Foram visitadas 421 residências 

de idosas (65 anos ou mais), 312 excluídas. Avaliou-se 109 idosas, quanto ao peso, altura, CP 

direita medida na posição assentada, a DMO na coluna lombar via Dual Energy X Ray 

Absorptiometry (DXA), para tanto, utilizou-se o T-Score (TS). Dividiu-se a amostra em três 

grupos: não osteoporóticas (NO:TS≥-1DP); Osteopênicas (OPE: TS de -1 a  -2,5DP ) e 

osteoporóticas (OPO: TS≥ -2,5 DP). Avaliou-se a força de preensão palmar (FPP) e velocidade 

de marcha (VM). Avaliou-se os dados utilizando-se ANOVA com post hoc de Tukey. As 

médias e e desvios padrões da idade na amostra total foi de 73,87 ± 7,10anos e  72,96 ± 6,61 no 

NO, 73,36 ± 6,71 no OPE e de 76,50 ± 8,1 no OPO. Houve 49 idosas no NO, 36 no OPE e 24 

no OPO. A prevalência de osteoporose foi de 22,01%. A CP em cm,foi de 36,23 ± 3,88 no NO; 

35,23 ± 3,19 no OPE e de 33,94 ± 3,29 no OPO. A VM em m/s na amostra total foi de 

0,98±0,27 e de 36,23 ± 3,88 no NO; 0,99 ± 0,28 no OPE e de 0,91 ± 0,26 no OPO. A FPP em 

Kgf na amostra total foi de 21,08 ± 5,30 e de 21,96 ± 5,07 no NO; 20,53 ± 6,29 no OPE e de 

20,13 ± 3,87 no OPO. O OPO tinha menor CP (p=0,029) e menor peso (p=0,001) que o NO. As 

variáveis, idade, VM e FPP não diferiram entre grupos. Idosas osteoporóticas têm menor CP. A 

CP poderia servir para rastrear osteoporose se fossem estabelecidos pontos de corte. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0317 - EFEITO DO DECANOATO DE NANDROLONA EM 

TESTE DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS (Novel object 

recognition - NOR) EM RATOS WISTAR TREINADOS 
 

STEFANYNE TEIXEIRA SANTOS,CAIQUE OLEGARIO DINIZ E MAGALHAES ,RICARDO 

CARDOSO CASSILHAS 

 
E-mail: stefanyne_santos@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: Recentes estudos realizados com o uso de dosagens suprafisiológicas de Decanoato de 

Nandrolona (DN) têm mostrado efeitos deletérios no hipocampo e prejuízo na memória 

espacial. No entanto, o treinamento resistido parece contrapor os efeitos deletérios do DN e 

melhorar a memória espacial e plasticidade cerebral. Deste modo, este estudo avaliará a 

influência do uso de DN na memória espacial em animais submetidos a treinamento resistido. 

Os animais serão distribuídos em quatro grupos (N= 12): a) controle; b) esteroide; c) 

treinamento resistido; d) treinamento resistido/esteroide. O uso do DN será administrado em 

dose elevada para simular um uso abusivo que ocorre em humanos. Para isso, a dose será de 

15mg/Kg ao dia, por dois diferentes períodos, 8 semanas (5 dias por semana). O exercício 

resistido será realizado em escada adaptada e consistirá de 40 dias de treino (8 semanas). Cada 

sessão de treino consistirá de 8 séries (2x50%, 2x75%, 2x90%, 2x100%) com sobrecarga 

aplicada depois de um teste de força máxima. Após o treinamento, os animais serão submetidos 

ao teste de reconhecimento de objetos (Novel Object Recognition – NOR), no qual consiste em: 

no primeiro dia o teste será constituído de três fases (familiarização, treino e testes (memória de 

curto prazo - MCP e teste de memória de longo prazo – MLP); na familiarização o animal 

apenas irá reconhecer o espaço em um tempo de cinco minutos; no treino, o espaço contará com 

dois objetos idênticos (A - A) para serem reconhecidos pelo animal, sendo realizado trinta 

minutos após a familiarização; o teste de MCP será realizado trinta minutos após o treino, no 

qual um dos objetos será substituído por um diferente (B); o teste de MLP ocorrerá após vinte e 

quatro horas, no qual o objeto (B) será substituído pelo objeto (C). 

 
Apoio:  
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SINT0318 - Efeitos de um protocolo de treinamento em escada para 

camundongos Balb/c alimentados com dieta hiperlipídica 
 

GRACIENE FERNANDES ARAUJO CAMPOS FONSECA,JULIANA SALES RODRIGUES 

COSTA,MAÍRA DA SILVA ALMEIDA ROCHA,ROMULO FERNANDES 

ANTONACCIO,GABRIELA SILVA,NATIELLE CECILIA DOS SANTOS,FLÁVIO DE CASTRO 

MAGALHÃES 

 
E-mail: gracienefernandes9@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: A  obesidade tem apresentado alta prevalência nos dias atuais e está relacionada com 

outras doenças como resistência à insulina e diabetes tipo 2. O exercício físico é uma ferramenta 

não-farmacológica para o tratamento da obesidade. Portanto, este estudo buscou analisar os 

efeitos de um protocolo de treinamento de força em escada para camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica. Para isso foram divididos em grupos 48 camundongos Balb/c com três 

semanas de vida formando 4 grupos (n=12/grupo), sendo: sedentário alimentado com ração 

comercial (Sed-chow), sedentário alimentado com dieta hiperlipídica (Sed-HFD), treinado 

alimentado com ração comercial (Tre-chow) e treinado alimentado com dieta hiperlipídica (Tre-

HFD). A dieta hiperlipídica continha 20% de ração comercial, 20% de banha de porco, 10% 

xarope de milho e 50% de leite desnatado. Os grupos foram alimentados com essas dietas por 

12 semanas. O protocolo de treinamento de força em escada foi iniciado a partir da 6ª semana de 

tratamento da dieta e iniciou com 5 séries de 6 subidas, 3 vezes por semana, com peso fixado na 

calda do animal de 80% do peso adquirido em teste de três repetições máximas (3RM), 

progredindo a cada semana em número de série, ou subida, ou carga até chegar em 6 séries, 8 

subidas e carga de 110% de 3RM. Ao final do período experimental foram realizados testes de 

tolerância a glicose em todos os animais que foram eutanasiados e retiradas as gorduras para 

posteriores análises. Os grupos treinados apresentaram menor massa de gordura epididimal, 

mesentérica e retroperitoneal quando comparados aos grupos sedentários, além disso o 

treinamento foi eficaz em melhorar a tolerância à glicose. Desta forma concluiu-se que o 

protocolo de treinamento realizado em escada para camundongos é eficaz em melhorar 

parâmetros relacionados obesidade e doenças, além disso consiste em um treinamento que não 

demanda equipamentos especiais e de grandes valores, considerando não somente os baixos 

recursos para pesquisas atuais e futuras, mas também, podendo ser um modelo a se aplicar 

futuramente em humanos e visando a abrangência para todas as classes sociais. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ, FAPEMIG, PRPPG 
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SINT0319 - Entre trilhas e partilhas: conhecimentos aprendidos e 

compartilhados no GGD 
 

RAMONA RAMALHO DE SOUZA PEREIRA,LOIZY MARIA GOMES SANTOS,JULIANA 

NOGUEIRA PONTES NOBRE,CLÁUDIA MARA NIQUINI,PRISCILA LOPES 

 
E-mail: ramonasouza98@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: O Grupo de Ginástica de Diamantina (GGD) é um projeto de extensão e cultura da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em atuação desde 2011. 

Tem como proposta central a Ginástica Para Todos (GPT), prática não competitiva que tem a 

construção coreográfica como uma de suas metas, a qual deve se dar de forma colaborativa, 

envolvendo um saber variado, a partir da contribuição de todos os membros do grupo (LOPES; 

BATISTA; CARBINATTO, 2017). Os integrantes do GGD são, em sua maioria, estudantes do 

curso de Educação Física da UFVJM, mas o projeto também é aberto para a comunidade adulta 

de Diamantina, MG, sejam alunos de outros cursos, professores ou externo à universidade. 

Logo, todos os integrantes contribuem para o desenvolvimento das aulas com seus 

conhecimentos, os quais são ampliados quando se participa de eventos científicos e culturais, 

como simpósios, oficinas ou cursos. O presente relato descreve a experiência de replicar uma 

oficina nos encontros do GGD, a partir da participação no minicurso “Processos de Criação em 

Dança – um caminho híbrido entre a pesquisa pessoal e as experiências coletivas de 

aprendizado” que aconteceu no VII Congresso de Ginástica para Todos e Dança no Centro-

Oeste de 2017, em Goiânia/GO. A oficina, aplicada por duas integrantes, foi dividida em partes: 

1) exercícios individuais de movimentação livre, explorando deslocamentos, ritmo, planos e 

direções; 2) exercícios em trios para compartilhamento das experiências e pequeno processo de 

criação; 3) exercícios em grandes grupos para elaboração uma pequena coreografia a partir 

daquilo que foi vivenciado desde o início da oficina. Ambos os grupos apresentaram suas 

composições, finalizando o processo de criação; 4) Realizamos uma roda de conversa, na qual  

percebeu-se que, apesar da timidez dos integrantes no início do processo, a socialização 

gradativa dos saberes viabilizou a construção de pequenas coreografias de forma colaborativa. 

Desta forma, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem na GPT difere do tradicional,  

geralmente centrado no professor. Dar voz ao praticante de GPT possibilita que ele exponha 

seus interesses e experiências, estimulando a cooperação, a capacidade de ação e a autonomia 

dos sujeitos. A composição é coletiva e o sujeito é (co)autor, juntamente com os demais do 

grupo, fator que possibilita novas interpretações, leituras e significações desconhecidas 

anteriormente ao processo (AYOUB, 2003). 
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SINT0320 - Entrelaçando as Lutas na Ginástica Para Todos (GPT): 

experiências do GGD/UFVJM 
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MARA NIQUINI,PRISCILA LOPES 

 
E-mail: rfantonaccio@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: Na UFVJM, o projeto de extensão e cultura Grupo de Ginástica de Diamantina, 

possui dentre seus objetivo, desenvolver habilidades no campo da Ginástica, interagindo 

diversas manifestações artísticas e culturais; favorecendo assim, múltiplas experimentações do 

grupo no cotidiano do projeto e enriquecendo seus conhecimentos e suas experiências. O eixo 

central do projeto é a Ginástica Para Todos (GPT), um campo da Ginástica sem limitação para a 

prática, associando diversas práticas corporais (jogos, dança, lutas, etc.) aos movimentos 

gímnicos (TOLEDO; TSUKAMOTO; GOUVEIA, 2009), permitindo aos participantes 

apresentarem e compartilharem suas habilidades e vivências no campo da cultura corporal, 

propiciando repertórios que poderão ser úteis para o trabalho do grupo. Nesta perspectiva, o 

presente relato descreve uma aula desenvolvida pelo monitor do projeto, com o tema Lutas. A 

aula abordou os Jogos de Oposição, uma forma de tratar as lutas, proporcionando a vivência da 

corporeidade no ensino desta manifestação, oportunizando, por meio de experimentações de 

situações que conduzem ao desenvolvimento de habilidades motoras, o conhecimento sobre o 

próprio corpo, assim como em relação ao companheiro de atividade (SOUZA JÚNIOR; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2010). Também  abordou-se a capoeira, uma manifestação artística da 

cultura brasileira, a qual pode ser considerada um tipo de luta, pois tem a intenção de “buscar” o 

outro quando se realiza os movimentos de golpes, característica básica das lutas (SILVA, 2012). 

A aula foi dividida em etapas com o intuito de experimentar as lutas nas classificações 

propostas por Henares (2000): jogos de excluir (expulsar o adversário da área determinada), 

jogos de golpe (marcar com golpes fictícios “encostar”) e jogos de tocar (usando implementos). 

O objetivo principal dos jogos de oposição nesta aula, assim como na GPT, foi possibilitar 

através da atividade coletiva, a atenção, a percepção, a descoberta e a criação de novos 

movimentos (LANÇANOVA, 2007). Para finalizar, realizamos uma roda de capoeira, onde os 

alunos, por meio da musicalidade e do ritmo, utilizaram todos os gestos vivenciados durante a 

aula. Consideramos, portanto, que os conteúdos das lutas são interessantes para serem tratados 

na prática da GPT, pois, assim como na ginástica, o praticante é direcionado para a integração 

interpessoal e intergrupal, propiciando, de forma inevitável, o respeito aos limites e 

possibilidades individuais dos sujeitos (AYOUB, 2003). 
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SINT0321 - Experiências de um universitário com a tríade ensino-

pesquisa-extensão em Ginástica 
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MARA NIQUINI,PRISCILA LOPES 
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Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: José (nome fictício) é natural de Serro (MG), onde foi criado na roça até se mudar 

para Diamantina (MG), aos seis anos de idade. Completou a educação básica em escola pública 

e por se envolver com práticas corporais desde a infância, interessou-se pela graduação em 

Educação Física após participar em ação desenvolvida pelo referido curso, nas dependências da 

UFVJM. Antes disso, não se imaginava no ensino superior, menos ainda numa instituição 

pública em sua própria cidade. O primeiro contato com o ensino universitário foi surpreendente. 

A liberdade foi o que mais chamou sua atenção, desde a possibilidade de se vestir da maneira 

que desejava, até a forma dinâmica como as aulas eram ministradas, completamente diferente 

daquilo que vivera no ensino médio. A Ginástica foi uma das unidades curriculares mais 

interessantes do primeiro período e criar e apresentar uma coreografia foi a melhor parte das 

aulas. A participação na extensão aconteceu por meio do projeto Grupo de Ginástica de 

Diamantina. A vivência enquanto extensionista possibilitou um desafio ainda maior: atuar como 

monitor do projeto, auxiliando no planejamento e desenvolvimento de aulas de ginástica. Desde 

então, o envolvimento com atividades para além do ensino foram se intensificando cada vez 

mais: ministrou oficinas para diferentes públicos, viajou com o projeto para visitas técnicas, 

participou de reuniões de grupos de pesquisa, produziu e apresentou trabalhos em eventos 

científicos. Todas essas experiências permitiram a José perceber como a formação no ensino 

superior acontece por meio de diferentes vias, pois aquilo que foi estudado em sala de aula pode 

ser aprofundado na pesquisa e vivenciado na extensão. Tempo e operação são diferentes nestes 

três eixos. As atividades de ensino possuem conteúdos pré-determinados que devem ser 

desenvolvidos na carga horária prevista. As atividades de pesquisa possibilitam diferentes 

escolhas de acordo com aquilo que mais interessa ao aluno. Já as atividades de extensão são 

desafiantes, pois colocam o aluno no lugar de professor, tendo que enfrentar o público de frente 

e ser responsável pela disseminação da Ginástica. Embora diferentes, ensino, pesquisa e 

extensão são necessários na formação acadêmica na medida em que contribuem para uma 

formação profissional que vai além do domínio de conteúdos e suas aplicações mais imediatas, 

abrangendo também as formas de produção do conhecimento em suas áreas científicas e sua 

contextualização histórica (FORPROEXC, 2006). 

 
Apoio: GEPG; DEFI; PROEXC 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

3
3
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0322 - Fatores associados ao tempo de exposição às telas em 

crianças da primeira infância 
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Resumo: A pesquisa objetivou investigar o tempo de tela e os fatores associados em crianças de 

24 a 42 meses de idade de Diamantina-MG. Trata-se de um estudo transversal analítico de 

investigação do tempo de tela sob o parecer ETIC (1.830.742).  A amostra constitui de 180 

crianças, alocadas em : Grupo 1 crianças com tempo de exposição à tela inferior a duas 

horas/dia; Grupo 2, crianças com tempo de exposição à tela igual ou superior a duas horas/dia. 

Para análise univariada utilizou-se o teste de Qui-quadrado, com nível de significância de 5% 

(p˂0,05). Como variável dependente foi considerada o “tempo de tela”, variável constituída pela 

somatória dos tempos de exposição da criança às mídias eletrônicas (TV) e interativas (Tablets e 

Smartphones) por dia, segundo relato dos pais ou responsáveis. Para análise multivariada 

utilizou-se a regressão logística binária. Resultados e Discussão: a 64,4% das crianças tem 

tempo de tela superior a 2 horas dia, atribuíveis a tv (61%) seguida de smartphone (41%) e 

tablet (22%),  contrariando a recomendação da Sociedade Brasileira de pediatria (SBP, 2016), 

que recomenda até 1 hora dia o tempo de exposição. A variável independente escolaridade 

materna foi considerada preditora para distinção entre crianças com tempo de tela igual ou 

superior a duas horas. Observa-se que crianças cujas mães têm maior escolaridade apresentaram 

18% mais chance de terem maior exposição às telas. A variável independente desenvolvimento 

da linguagem também foi considerada preditora significativa para distinção entre crianças com 

tempo de tela igual ou superior a duas horas. Observa-se que crianças com melhor desempenho 

na linguagem expressiva apresentaram 22% mais chance de terem maior exposição às telas. 

Acredita-se que mães com maior escolaridade oportunizam aos seus filhos maior conteúdo 

educativo por meio de aplicativos educacionais. Quanto à linguagem, a literatura apresenta 

estudos que associam TV a atrasos na linguagem. Entretanto, o estudo incluiu mídia interativa. 

Conclusão: Observou-se que o tempo exposição à tela está associado ao nível econômico, à 

escolaridade materna e paterna, recursos familiares, desenvolvimento da linguagem, no entanto 

a escolaridade materna e o desenvolvimento da linguagem explicam o maior tempo de tela. 

Referências: 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Saúde da Criança e Adolescentes na Era 

Digital. Manual de Orientação. Departamento de Adolescência. Número 01, Outubro de 2016. 
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SINT0323 - HIIT ACUMULADO VERSUS HIIT TRADICIONAL: 

EFEITOS SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL 
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Resumo: HIIT ACUMULADO VERSUS HIIT TRADICIONAL: EFEITOS SOBRE A 

COMPOSIÇÃO CORPORAL  

Brito PHF*, Mendes BF. Costa-Pereira LV, Dias-Peixoto MF. 

Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 

Uma das principais causas da não adesão à prática regular de exercício físico pela população é a 

falta de tempo. Neste contexto, o exercício intervalado de alta intensidade (HIIT) tem sido 

investigado como uma interessante estratégia tempo-eficiente. O presente trabalho teve como 

proposta comparar os efeitos do HIIT tradicional (1 sessão diária) vs. HIIT acumulado (3 

sessões diárias) sobre a composição corporal de ratos wistar.  Ratos de 60 dias foram 

submetidos a um teste de VO² máximo. Após este teste os animais foram divididos 

aleatoriamente em três grupos: sedentário (SED), HIIT tradicional (HIIT), HIIT acumulado 

(HIIT ACUM), n =12 /grupo. O treinamento foi realizado em um período de 8 semanas, 5 x por 

semana. O grupo HIIT realizou uma única sessão diária com intensidade de 90 a 100% 

VO2máx, com 6 estímulos de 1 min. intercalados com 1 minuto de recuperação passiva entre os 

estímulos, duração total da sessão = 12 min.  Já o HIIT ACUM realizou o mesmo protocolo que 

o HIIT, porém em três sessões diárias (intensidade de 90 a 100% VO2máx, com 2 estímulos de 

1 min.com u 1 min de recuperação passiva entre os estímulos. Ao termino do protocolo os 

animais foram submetidos a um teste de VO2 máximo avaliação da composição corporal por 

DEXA. Os dados obtidos estão expressos como média e desvio padrão, utilizando o teste de 

análise de variância Anova, seguida do teste de Tukey, p,<0,05. Foram encontrados os seguintes 

resultados ao final do protocolo SED: 382,0 ± 29,37g; HIIT: 349,8 ± 16,80g; HIIT ACUM: 

343,2 ± 24,11g. Sendo assim foi possível observar que ambos os grupos treinados apresentaram 

menor massa corporal final em relação ao grupo controle. 
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SINT0324 - Influência dos pais e cuidadores sobre o consumo 

alimentar de leite e derivados de crianças de 1 a 3 anos 
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Resumo: O período da infância é marcado pela formação dos hábitos alimentares, que estão 

diretamente ligados às preferências alimentares dos familiares, bem como da disponibilidade de 

alimentos no lar. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar e verificar a influência dos pais 

e cuidadores sobre o consumo alimentar de leite e derivados de crianças de 1 a 3 anos. Foram 

aplicados os Questionários Socioeconômicos que investigavam nível de escolaridade e questões 

sobre o ambiente familiar, como moradia, composição familiar e renda. Utilizou-se ainda o 

questionário de disponibilidade de alimentos para os pais, mães, filhos e cuidadores e o de 

Frequência Alimentar para os mesmos envolvidos. Avaliaram-se as correlações entre estes 

parâmetros através do coeficiente de correlação de Pearson. Uma média de 66, 87 % das mães 

obtiveram mais que 8 anos de estudo, enquanto que, apenas 40,36% dos pais estudaram por esse 

período de tempo e 8,00 % dos cuidadores estiveram na escola por 8 anos ou mais. A maior 

parte das mães vivia com um companheiro, em casa própria e com renda maior ou igual a um 

salário mínimo. Dentre os alimentos mais consumidos destacaram-se o leite integral que obteve 

maior número de respostas, independente da classe do entrevistado, para o consumo diário, 

apresentando maior consumo pelos pais (79,52%), seguido das mães (52,78%), filhos (48,19%) 

e cuidadores (46,00%). A ingestão de leite integral entre os filhos e os pais apresentou 

correlação positiva e média (p<0,01) enquanto que, as mães tiveram maior influência na 

ingestão do leite desnatado com correlação moderada (p<0,01). Observou-se que mães e pais 

exercem uma influência maior que os cuidadores nos hábitos alimentares das crianças (P<0,05).  

Observou-se que esta correlação positiva no consumo de leite e derivados entre pais e filhos é 

muito importante para a promoção de saúde nos lares 
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SINT0325 - Jogos e brincadeiras para do desenvolvimento da atenção 

em crianças  com queixas de TDAH na cidade de Diamantina-MG 
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Resumo: O presente trabalho se refere a um projeto extensão, que tem como objetivo 

identificar e desenvolver jogos e brincadeiras que promovam o 

desenvolvimento da atenção voluntária de crianças com queixa de Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), matriculadas em uma escola 

pública do município de Diamantina (MG).A partir desse projeto, serão 

propostas estratégias pedagógicas que possam ser utilizadas pelo professor de 

Educação Física na escola que possam ajudar no desenvolvimento da atenção 

voluntária. A concepção de desenvolvimento, aprendizagem e atividades 

lúdicas que orientarão esse projeto será a partir da psicologia histórico cultural. 

Participarão desse projeto 12 crianças, matriculadas no 2º ano do ensino 

fundamental, que tenham queixa de TDAH por parte de professores e o 

suposto quadro deve ter sido identificado ao longo de 2017. O desenvolvimento dos jogos e 

brincadeiras ocorrerão na escola e na brinquedoteca do curso de Educação Física da 

UFVJM,semanalmente, ao longo de 2018. Durante os dois primeiros encontros com as crianças, 

elas terão atividades de livre escolha, porém serão observadas em 

relação ao tempo que elas conseguem permanecer numa mesma atividade, 

quais seus principais interesses, se conseguem compreender as regras do 

jogo/brincadeira, como é a sua interação com as demais crianças. No terceiro 

encontro, será apresentado alguns jogos, definidos a partir das observações. 

Será observado o desempenho da criança com auxilio de um mediador, caso 

tenha dificuldade e sem auxilio do mesmo. A avaliação do desempenho da 

criança com e sem mediação (que pode ser dicas verbais, demonstrações de 

movimentos, ou qualquer outra estratégia que se configure como mediação) 

indicará as estratégias de jogo e o desenvolvimento da atenção voluntária que 

a criança tem no momento, bem como as potencialidades delas, tal como 

preconiza a concepção de zona de desenvolvimento próximo de Vygotski. 

Durante a realização do projeto será analisado e criado planos de trabalhos 

com os jogos de tabuleiro, jogos coletivos, jogos e brincadeiras tradicionais da 

cultura brasileira, jogos com a ginástica e criação de jogos pelas crianças 

participantes do projeto. 
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Resumo: A obesidade tem crescido de forma preocupante no Brasil e no município de 

Diamantina-MG. Estudos apontam que a única forma de combater o avanço da obesidade é 

através da mudança do estilo de vida pelo aumento de atividades físicas e mudanças dos hábitos 

alimentares. Pensando nisso, foi implementado, em 2014, um programa de atividades físicas 

orientadas para indivíduos obesos. Esse projeto atendia inicialmente apenas servidores obesos 

da UFVJM no laboratório de Musculação do curso de Educação Física. A partir de 2015 

ampliamos o atendimento à população com atendimento 3 vezes por semana e acompanhamento 

nutricional em parceria com a Clínica Escola de Nutrição uma vez ao mês.  No período de 

inscrições para ingresso no projeto há divulgação através de cartazes e pelas rádios de 

Diamantina. Os inscritos passam por uma triagem inicial no laboratório de avaliação física, 

avaliação do peso, estatura e IMC. Assim, indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 

obesos ou com sobrepeso (IMC>25) com condições para participar do projeto são selecionados. 

Após a avaliação física é feito um sorteio para direcionar o participante para dois tipos de 

programa: um programa de exercícios em circuito na musculação de 40 -60 min, 3x por semana; 

ou um programa de exercícios aeróbios(esteira ou bicicleta ergométrica) com duração de 30-50 

min, 3x por semana. Em ambas as atividades são monitoradas a intensidade com 

cardiofrequencímetros e duração de cada treino de forma individualizada. De 4 em 4 meses são 

feitas a reavaliação física/funcional dos indivíduos. 

Ao final do projeto se espera que os participantes tenham uma melhora da composição corporal 

(reduzir o % de gordura para níveis próximos a 20% ou inferiores); melhora do nível de 

condicionamento físico para que os indivíduos se tornem fisicamente ativos (VO2máx ≥ 35 ml 

O2 Kg min); tenham redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (pressão 

arterial igual ou inferior a 120/80 mmHg; colesterol ≤ 200; glicemia de jejum ≤ 126 mg dl de 

sangue). Além disso, esperamos que os participantes se sintam mais motivados a dar 

continuidade a um estilo de vida saudável e reduzam gastos financeiros com medicamentos e até 

mesmo internações devido a doenças cardiometabólicas comuns em sujeitos obesos como 

hipertensão e diabetes.  
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Resumo: Por meio de diferentes vias, os conteúdos ensinados no curso de licenciatura em 

Educação Física puderam ser vivenciados na ação de extensão da UFVJM intitulada 

“EsportEscola”, cujo objetivo, entre outros, foi a promoção de atividades esportivas para 

escolares de Diamantina/MG, no contra turno escolar, tendo como princípio  a 

indissociabilidade Ensino/Pesquisa/Extensão. Contudo, tempo e operação são diferentes nestes 

três eixos. As atividades de ensino possuem conteúdos pré-determinados, desenvolvidos na 

carga horária prevista. As atividades de pesquisa possibilitam diferentes escolhas em acordo 

com o recorte e procedimentos metodológicos.  As atividades de extensão favorecem o trato do 

conteúdo no contato com a comunidade, entre outras. Embora diferentes, se fazem necessário na 

formação acadêmica na medida em que contribuem para uma formação profissional que vai 

além do domínio de conteúdos e suas aplicações mais imediatas (FORPROEXC, 2006). Neste 

sentido, o presente trabalho descreve contribuições nas três perspectivas.  No ensino, tornou-se 

claro a aplicação dos conteúdos aprendidos, através de intervenção didático-pedagógica sobre o 

Esporte. Na pesquisa, através de análise documental, foi possível analisar os planos elaborados 

e, na sequência, aplicados, registrando as intercorrências e a efetivação ou não do planejamento. 

A partir dos resultados, identificamos questões de ordem pedagógica, disciplinar e estrutural, o 

que favorecerá outras ações e pesquisas. Já as atividades de extensão foram desafiantes, pois 

colocaram o licenciando no lugar de professor, tendo que enfrentar o público de frente e ser 

responsável pela disseminação do conteúdo. Por fim, as práticas pedagógicas construídas 

favoreceram o enfrentamento, a vivência e o trabalho coletivo, segundo relatórios enviados. 

Percebemos contribuições interessantes: articulação de docentes e saberes; autonomia e 

segurança dos licenciandos envolvidos; organização dos tempos e espaços destinados para o 

projeto; experimentação de metodologias; construção de planos e registros; análise de 

documentos; e o favorecimento de sessenta escolares da educação básica praticando esportes.  

Ressaltamos por fim, o necessário diálogo do ensino, da pesquisa e da extensão, sinalizando um 

trabalho frutífero e significativo para docentes e discentes do projeto em pauta.  

FORPROEX. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a flexibilização curricular:uma 

visão da extensão.Porto Alegre:UFRGS;Brasília:MEC/SESu, 2006.  

  

 

 
Apoio: PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA UFVJM 
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SINT0328 - TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 

INTENSIDADE TRADICIONAL VERSUS ACUMULADO: 

EFEITOS DO TREINAMENTO E DESTREINAMENTO SOBRE A 

MASSA LIVRE DE GORDURA EM RATOS WISTAR. 
 

VINICIUS LOPES ARAÚJO,LILIANE VANESSA COSTA PEREIRA,MARCO 

FABRICIO,FLÁVIO DE CASTRO MAGALHÃES,BRUNO FERREIRA MENDES 

 
E-mail: viniciuslopesedf@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Resumo: O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT-para a sigla em inglês high 

intensityinterval training) caracteriza-se por explosões breves e intermitentes de exercício de 

alta intensidade intercaladas com períodos de recuperação. O treinamento acumulado é uma 

forma de exercício caracterizado por ser realizado em duas ou mais sessões ao longo do dia. 

Levando em consideração os altos índices de sedentarismo, o HIIT surge como uma forma de 

exercício tempo eficiente. O objetivo do estudo foi comparar os efeitos do HIIT versus HIIT 

acumulado sobre a massa livre de gordura em ratos wistar. Foram utilizados 30 ratos wistar, 

idade de 55-60 dias, subdivididos em 3 grupos: *1- exercício intervalado de alta intensidade 

(HIIT); *2- exercício intervalado de alta intensidade acumulado (HIIT ACUM); *3- sedentário 

(SED). Previamente ao treinamento os animais foram submetidos a um teste de VO2máx em 

esteira, para a avaliação do consumo máximo de oxigênio e prescrição do exercício. O 

treinamento em esteira teve duração de 8 semanas para ambos os grupos treinados, sendo 

realizados 6 estímulos diários de 90-100% do VO2máx, duração de 1 minuto, intercalados com 

5 períodos de recuperação passiva de 1 minuto. O HIIT realizou uma única sessão e o HIIT 

ACUM realizou três sessões ao longo do dia. Ambos os grupos realizaram x minutos de 

exercício por dia. Ao final do período de treinamento e após 4 semanas de destreinamento foi 

avaliada a massa livre de gordura dos animais pelo DEXA. Os resultados estão expressos em 

média ± desvio padrão e para análises foram utilizados o teste one-way ANOVA e post hoc de 

Tukey com nível de significância de p<0,05.Tecido livre de gordura após o treinamento: SED: 

0,72±0,01ga; HIIT TREIN: 0,78±0,01gb; HIIT ACUM: 0,78±0,03gb. Tecido livre de gordura 

após o destreinamento:SED: 0,70± 0,02ga; HIIT TREIN: 0,76±0,01gb; HIIT ACUM: 

0,76±0,02gb.Concluímos que ambos os protocolos de HIIT foram eficientes em aumentar a 

massa livre de gordura após o treinamento. Após o destreinamento ambos os grupos não 

apresentaram perda no tecido livre de gordura. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ, FAPEMIG E UFVJM 
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SINT0329 - (DES)CONFORMIDADES RELACIONADOS AOS 

ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS EM PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 
 

DIEGO ALCANTARA ALVES,RAYSSA LAGES SILVA,AMANDA ELISA RODRIGUES 

CORRÊA,EMERSON VINICIUS OLIVEIRA BRAGA,RAYANA SANTOS 

CRISTIANISMO,DULCE APARECIDA MARTINS,THABATA COAGLIO 

LUCAS,HELISAMARA MOTA GUEDES 

 
E-mail: alcantarad47@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este estudo objetivou quantificar as (des)conformidades relacionadas aos acessos 

venosos periféricos em pacientes hospitalizados. Tratou-se de um estudo quantitativo, realizado 

nas clínicas cirúrgica, pediatria e maternidade de um hospital de ensino do Vale do 

Jequitinhonha, durante o período de setembro a dezembro de 2017. Esta pesquisa faz parte de 

um projeto maior intitulado Modificando a prática de desconectar cateter venoso estéril 

mediante intervenção educativa, aprovado no Edital 008/2016 PIBIC-UFVJM. A coleta dos 

dados foi realizada por meio de uma tabela contendo as conformidades desses acessos e seus 

curativos, como: curativo limpo, seco, datado, assinado, acesso tampado e tampinha em local 

inapropriado. Utilizou-se as recomendações da Anvisa (2017), referente as Medidas de 

prevenção de infecção da corrente sanguínea. Os dados foram tabulados no software SPSS e 

precedida a análise descritiva. Pesquisa aprovada pelo CEP da UVJM. Das 389 observações 

realizadas, 11 (2,8%) dispositivos estavam destampados, 138 (35,5%) com o curativo molhado, 

206 (53%) apresentavam sujidades no curativo e no extensor (dupla via), como sangue e 

medicação, 117 (30,1%), estavam sem data, 123 (31,6%) sem a assinatura do profissional que 

realizou a punção e 119 (30,6%) tinham as tampinhas em locais inapropriados, como, pregadas 

no equipo e suporte de soro, na mesinha de cabeceira do paciente, ou dentro de um pote 

juntamente, com a tampinha de outros pacientes. 270 (68,4%), não estavam recebendo nenhuma 

solução por via endovenosa no momento da visita. Conclui-se a urgente necessidade de 

estimular e oferecer educação continuada para a equipe de enfermagem, através de cursos de 

capacitação e atualizações, para que esses estejam empoderados quanto a sua área de atuação, 

evitando índices de infecção relacionada à assistência a saúde. 

 
Apoio: AGRADECIMENTO A FAPEMIG, EDITAL 008/2016 PIBIC-UFVJM 
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SINT0330 - A Comunidade Contra as Parasitoses 
 
RENAN AUGUSTO MELO ARAUJO,JOÃO VICTOR LEITE DIAS,HERTON HELDER ROCHA 

PIRES,RAFAELLA TORRES PIRES,GUSTAVO HENRIQUE BAHIA DE OLIVEIRA 

 
E-mail: renanserro1@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi desenvolver ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças com enfoque nas enteroparasitoses na comunidade de Braúnas, município 

de Diamantina. A comunidade está localizada a aproximadamente 100 quilômetros da sede de 

Diamantina na margem direita do rio Jequitinhonha em área limítrofe ao Parque Nacional das 

Sempre Vivas. Na comunidade são encontradas 34 residências habitadas por mais de 100 

pessoas. A maioria das residências apresentam paredes de adobe com cobertura de telhas de 

cerâmica, mas há também paredes de alvenaria e pau-a-pique, e coberturas com folhas de 

palmeiras. O saneamento local restringe-se à água canalizada dos cursos de água superficiais 

não recebendo nenhuma forma de tratamento, e os dejetos são lançados em sua maioria em 

fossas rudimentares. Não há postos de saúde na comunidade e o mais próximo está a 20 

quilômetros situado no distrito de Senador Mourão.  Todos os moradores da comunidade foram 

convidados a participar da pesquisa, quando receberam os frasco de coletas das fezes e as 

informações sobre a coleta. Foram distribuídos 110 frascos coletores e levados ao Laboratório 

de Doenças Parasitarias da UFVJM 61 (25 homens e 36 mulheres) para exames. O método de 

Lutz ou Hoffman, Pons & Janer (sedimentação espontânea) foi utilizado para análises das 

estruturas parasitológicas. Entre as pessoas que enviaram material para o exame estão 9 com 

idade entre zero e 12 anos, 9  com idade acima de 12 até 18 anos, e 41 com idade acima de 18 

anos. Os resultados demonstraram presença de estruturas de parasitos e protozoários comensais 

em 21 pessoas, sendo encontro algumas vezes mais de uma (Entamoeba coli – 11 pessoas, 

Endolimax nana - quatro pessoas, Giardia lamblia - cinco pessoas, Enterobous vermiculares - 

uma pessoa e Ancilostomídeos - uma pessoa. As pessoas positivas foram identificadas e 

noticiadas para que sejam submetidas ao tratamento 

 
Apoio:  
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SINT0331 - A presença do acompanhante no cenário do nascimento: 

percepção da parturiente 
 
BRUNA RODRIGUES DEJESUS,CLARA DE CÁSSIA VERSIANI,ELTON JUNIOR FERREIRA 

ROCHA ,BIANCA OLIVEIRA LEITE,SARA LORENA GOMES RODRIGUES 

 
E-mail: brunarodrije@gmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi conhecer a percepção da parturiente sobre a presença do 

acompanhante durante o trabalho de parto e parto e puerpério imediato. Trata-sede um  estudo 

descritivo, qualitativo, realizado em uma maternidade pública do norte de Minas Gerais. Foram 

entrevistadas 10 puérperas. O número de participantes foi definido pela saturação teórica dos 

dados. Os dados foram coletados no período de outubro a dezembro de 2017, após aprovação de 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, com 

parecer n. 2.266.861. As falas foram organizadas e analisadas com base na análise de conteúdo 

de Bardin. Para garantir o anonimato das participantes foram atribuídos as elas codinomes de 

flores, considerando a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. As análises das 

observações e dos depoimentos convergiram para o estabelecimento de quatro categorias 

temática. Observou-se a companheirismo dos acompanhantes ao oferecerem segurança, carinho 

de forma espontânea, sendo esses demonstrados na intimidade da sala de pré-parto e parto (PP) 

ou na busca por amparo dos profissionais de saúde. A experiência de ter um acompanhante foi 

positiva para todas as participantes da pesquisa. Para elas, ter alguém familiar que lhes ofertasse 

segurança, cuidado e apoio foi fundamental.Percebe-se, ainda, que o acompanhante assume um 

papel importante, não apenas por estar perto, mas quando é inserido no cuidado à mulher torna-

se um membro fundamental nesse rito de passagem.Em todas as entrevistas foram mencionados 

os sentimentos de medo da dor e da solidão. Observou-se que, independente da paridade e do 

tipo de parto, as mulheres revelaram o fato de estarem acompanhada tornou a experiência do 

parto menos estressante.Por meio do estudo, foi possível conhecer como o acompanhante da 

mulher a apóia durante o trabalho de parto, parto e puerpério e como as ações desenvolvidas por 

ele são imprescindíveis para minimizar o sentimento de ansiedade, medo e dor nesse momento 

ímpar, marcado pela chegada de um bebê.Os resultados deste estudo contribuíram para o 

conhecimento na área de enfermagem, principalmente, para os profissionais que atuam no 

campo obstétrico, colaborando com a compreensão da importância do acompanhante e seu 

cuidado com a parturiente. 

 
Apoio:  
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SINT0332 - A visão do paciente frente à assistência de enfermagem em 

um hospital geral 
 

MARISTELA O LARA,EMERSON VINICIUS OLIVEIRA BRAGA,FERNANDO PEREIRA 

CHAVES,JOSÉ CRISTIANO RAMOS GLÓRIA,DULCE APARECIDA MARTINS,PATRÍCIA 

WICHR 

 
E-mail: maryslara@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Objetivo: O presente estudo objetiva compreender a percepção  dos  pacientes acerca 

dos cuidados de enfermagem, providos em uma unidade hospitalar. Método: A pesquisa é um 

estudo qualitativo, de natureza descritiva e analítica, utilizando entrevista semi-estruturada 

como procedimento de coleta de dados e posterior categorização do discurso dos sujeitos. 

Resultados/Discussão:Os achados evidenciaram que a realidade das instituições e do serviço de 

enfermagem ainda é algo que precisa ser melhorado; e que a excelência da assistência e o 

atendimento humanizado ainda são alvos a serem atingidos. Conclusão:O atendimento tem 

evoluído, mas os pacientes desconhecem seus direitos e percebem o cuidado na sua conepção 

mais superficial. 
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SINT0333 - ABSENTEÍSMO EM UM HOSPITAL DE MÉDIO 

PORTE NO INTERIOR DE MINAS GERAIS 
 

CLEYDE AMARAL LEITE ,LAÍS SANTOS SILVA,DANIELLE SANDRA DA SILVA DE 

AZEVEDO,MARIANA ROBERTA LOPES SIMÕES 

 
E-mail: cleydeleite@outlook.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Absenteísmo é um termo de alta complexidade por ser decorrente de inúmeras causas 

e estar associado a problemas de ordem pessoal, social, familiar, funcional, financeira, cultural, 

entre outros. Considerando que as faltas ao trabalho comprometem a organização do serviço, 

prejudicam a assistência prestada e podem indicar a existência de problemas relacionados à 

saúde do trabalhador, esta pesquisa objetivou analisar o histórico de absenteísmo envolvendo 

profissionais de um hospital de geral de médio porte no interior de Minas Gerais, no período de 

2014 a 2016. Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem 

qualiquantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM. Os dados foram 

obtidos através de registros fornecidos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT) e Departamento de Pessoal do hospital. Os resultados 

indicaram que a proporção de absenteísmo foi mais recorrente no sexo feminino, onde o maior 

registro foi de 84% no ano de 2015. A maior parte do absenteísmo foi relacionado à doença, 

sendo superior a 60% em todos os anos deste estudo. Em relação à categoria de trabalho, os 

técnicos e auxiliares de enfermagem apresentaram maior cifra de absenteísmo (61,3% em 2016). 

Quanto aos dias afastados no serviço, 82,2% dos trabalhadores no ano de 2016 se ausentaram 

entre 1 a 5 dias. O absenteísmo foi mais presente em trabalhadores da área assistencial, sendo 

75% no ano de 2015. No que tange ao tempo de serviço, os profissionais que trabalhavam entre 

dois a cinco anos na instituição, apresentaram a maior proporção de absenteísmo (58,1%). 

Destacamos que a maior prevalência de absenteísmo em mulheres pode estar relacionada com 

sua dupla jornada considerando afazeres e responsabilidades laborais e domésticas, 

independentemente do nível hierárquico dentro da organização. O absenteísmo doença é 

imprevisível, multidimensional e implica todo o processo de trabalho. Dentro de uma instituição 

de saúde, o absenteísmo pode estar relacionado com as condições trabalho, podendo ocasionar 

inúmeras consequências, tais como: desorganização do serviço, sobrecarga de trabalho e 

limitação da qualidade da assistência prestada ao cliente.  

Palavras-chave: saúde do trabalhador; absenteísmo; condições de trabalho. 

 

 
Apoio: AGRADECEMOS A UNIVERSIDADE FEDERA DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI PELA AMPLIAÇÃO DA PESQUISA E EXTENSÃO. 
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SINT0334 - Ação de promoção a saúde no Mercado de Diamantina: 

enfoque nos riscos cardiovasculares. 
 

HELCILENE,DIEGO ALCANTARA ALVES,LARISSA ANDRADE,LÍVIA ROCHA 

LIBORIO,NADABY DE OLIVEIRA MATOS,HELISAMARA MOTA GUEDES,JUSCIMARA DE 

OLIVEIRA AGUILAR,DULCE APARECIDA MARTINS 

 
E-mail: helcilenesantos@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: O estudo teve como objetivo identificar fatores de risco cardiovasculares em pessoas 

que participaram de uma ação de promoção a saúde. Trata-se de uma ação realizada no Mercado 

Velho, em Diamantina-MG, no mês de fevereiro/2018. Esta ação faz parte da disciplina de 

Saúde do adulto: enfermagem médica, tendo como foco a promoção da saúde. Foi oferecido a 

população aferição de pressão, glicemia, frequência cardíaca, saturação, levantamento de dados 

para estratificação de risco cardiovascular e orientações de saúde. Os dados foram tabulados no 

programa SPSS e precedida análise descritiva. A coleta foi realizada com 58 participantes. A 

média de idade foi de 49,9 anos, mínimo de 16 anos e máximo de 86 anos. Relacionado à 

pressão arterial 41 (70,7%) dos participantes apresentaram pressão normal (< = 120 < = 80 

mmHg), 11 (19,0%) estavam pré-hipertensos (121-139 e 81-89mmHg), 6 (10,3%) eram 

hipertensos (140-159 e 90-99 mmHg). Considerando que foi verificado a glicemia pós-prandial, 

35 (60,3%) apresentaram glicemia <140 mg/dl, 3 (5,3%) entre 140 e 200 mg/dl, 3 (5,2%) acima 

de 200 mg/dl. Quanto ao tabagismo, 6 (10,3%) participantes eram tabagistas e 52 (89,7%) não 

fumavam. Perguntado sobre o parentesco co-sanguíneo de risco cardiovascular, 19 (32,8%) não 

tinham história familiar, 14 (24,1%) apresentavam um caso na família de doença cardiovascular, 

6 (10,3%) apresentavam dois parentes, 16 (27,6%) apresentavam 3 casos na família. Encontrou-

se uma média de frequência cardíaca de 79 bpm, sendo a FC mínima de 56 bpm e a máxima de 

112 bpm. Cinco pessoas apresentaram uma FC maior do que o parâmetro de 100 bpm. A média 

da saturação foi de 95%, sendo a Sat mínima de 86% e a máxima de 98%. 14 pessoas 

apresentaram uma Sat menor do que o parâmetro de 94%. Conclui-se que os profissionais de 

saúde devem realizar atividades de promoção a saúde, detecção precoce  e intervenção nos 

fatores de risco que predispõem a comorbidades,  postergando ao máximo as doenças crônicas e 

oferecendo a população tratamentos farmacológicos e principalmente os não farmacológicos. 

Palavras-chave:  promoção da saúde, fatores de risco, doença cardiovascular, saúde pública. 
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SINT0335 - ANÁLISE DO PERFIL SÓCIOPROFISSIONAL DOS 

GESTORES DAS REGIÕES DE SAÚDE DE SETE LAGOAS E 

CURVELO-MG 
 

EDIENE DAYANE LIMA,BRUNA OLIVEIRA COSTA,BÁRBARA RIBEIRO 

BARBOSA,HELISAMARA MOTA GUEDES,IZABELA ROCHA DUTRA,LILIANE DA 

CONSOLAÇÃO CAMPOS RIBEIRO,GABRIELA SOUZA FRANÇA LODI 

 
E-mail: edienelima@live.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil socioprofissional dos gestores das Regiões 

de Saúde de Sete Lagoas e Curvelo-Minas Gerais. Trata-se de um estudo do tipo transversal, de 

abordagem quantitativa e de caráter descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, realizado com onze municípios da 

Região de Saúde de Curvelo e vinte e quatro municípios da Região de Saúde de Sete Lagoas. Os 

dados foram coletados por meio do instrumento validado para secretários municipais de saúde e 

analisados por meio do SPSS, versão 20.0. Dos 35 gestores municipais de saúde apenas um não 

participou. Destes, trinta e quatro, 23(67%) são mulheres, 22(64,7%) casados, média da idade 

dos entrevistados é de 43 anos (DP=12), 18(52,9%) dos gestores são formados na área da saúde, 

25(70,6%) têm curso superior, sendo desses 10(40%) em Enfermagem, 11(11,8%) tem curso 

médio/técnico, 16(47,1%) dos secretários têm uma especialização, sendo 7 (20,6%) em Gestão 

de Serviços Públicos. O tempo, no cargo, variou entre um ano e dez anos. O estudo reflete sobre 

o perfil dos gestores, demonstrando que a maioria é mulher, tem curso superior na área da saúde 

e poucos são especializados em gestão. Embora não seja o objetivo desta pesquisa, são 

necessários estudos que realizem uma análise mais aprofundada sobre a efetividade do trabalho 

e sobre as dificuldades encontradas pelos gestores diante de sua formação profissional para 

exercer tal função. 

 
Apoio: APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA NUMERO: 2.095.213 ; PIBIC UFVJM 
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SINT0336 - As infecções relacionadas à assistência à saúde dos 

pacientes internados na Santa Casa de Caridade Diamantina/MG 
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Resumo: A prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde tem ampla contribuição 

na gestão da qualidade e segurança dos serviços. O objetivo deste estudo foi identificar as 

infecções relacionadas à assistência à saúde dos pacientes internados na Santa Casa de Caridade 

de Diamantina/MG. Foi realizado um estudo transversal, com utilização de dados secundários 

das internações hospitalares. A primeira etapa foi desenvolvida com os prontuários provenientes 

das internações de pacientes, particulares e convênios, internados em 2016. O critério de 

inclusão foi idade igual ou superior a 13 anos e os critérios de exclusão foram as internações 

realizadas para procedimentos eletivos e prontuários cancelados, por critérios específicos do 

Serviço de Arquivo Médico. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri (n. 2.162.098/2017). As internações provenientes 

do município local ou não foram comparadas com o uso do qui quadrado de Pearson. Entre os 

531 prontuários analisados, 356 (66,9%) eram moradores do município local, entre estes, houve 

predomínio das internações com diagnósticos sensíveis a atenção primária (71,7%), com uso de 

medicamentos de rotina (68,3%), com presença de fatores de risco (67,2%), sexo feminino 

(67,0%), casados (66,1%) e raça/cor parda/ preta (60,9%). Durante a leitura dos prontuários 

foram identificados 6 (1,1%) casos de infecções: 2(33,3%) casos de lesão por pressão, 2 

(33,3%) casos de infecção de sítio cirúrgico, 1(16,7%) caso de infecção de acesso venoso 

periférico, 1(16,7%) caso de infecção relacionada a ventilação mecânica (16,7%).  Entre os 

casos 3 (50,0%) pacientes residiam no município local. A instituição em estudo possui um 

serviço de controle de infecção atuante, com enfermeiro exclusivo para as atividades de 

prevenção, controle e vigilância. Não foi identificado nos prontuários um impresso, formulário 

ou rotina padronizada relacionada a identificação das infecções relacionadas à assistência à 

saúde pelos profissionais do serviço e da academia. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde a taxa de infecção tolerante deve ser zero.  Os resultados sugerem a implantação de 

medidas de vigilância de registro em prontuário (contida no sumário de alta), associada às ações 

da comissão já existentes, para aprimoramento da gestão da qualidade e segurança do paciente, 

relacionada às infecções adquiridas durante a internação. 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT0337 - AS LEISHMANIOSES NOS MUNICÍPIOS QUE 

COMPÕEM A SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE 

DIAMANTINA - MG 
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Resumo: As Leishmanioses são um problema de saúde pública. Era predominante em 

ambientes rurais e periurbanos, agora em centros urbanos. O ambiente característico e propício 

à ocorrência da leishmaniose é aquele de baixo nível socioeconômico, pobreza, prevalente em 

grande medida no meio rural e na periferia das cidades. A Leishmaniose Tegumentar Americana 

(LTA), assim como a Leishmaniose visceral (LV), não são contagiosas. A LTA acomete pele e 

mucosas.A LV é uma doença crônica sistêmica caracterizada por febre de longa duração, perda 

de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações, podendo evoluir para o óbito 

em 90% dos casos, quando não tratada. Objetivos: Traçar o perfil clínico/epidemiológico dos 

casos de Leishmanioses em municípios que fazem parte da jurisdição da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina/MG. Metodologia:Estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa e qualitativa. Realizado a partir de um estudo retrospectivo dos dados biológicos, 

sociodemográficos, epidemiológicos (indicadores epidemiológicos)-contidos em bancos de 

dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e registros em formulários do 

período de 2010 à 2016 (prontuários, ficha A, outros). Utilizou-se da análise de discurso para os 

depoimentos dos indivíduos que submeteram ao tratamento, já a análise dos dados quantitativos 

foi por meio da estatística descritiva, apresentando-os em forma de tabelas, quadros e gráficos, 

utilizando o Microsolft Excel 2016. Resultados e Discussão: Após a seleção dos depoimentos, 

emergiram nove categorias com foco na perspectiva da assistência e tratamento prestados, bem 

como avaliação da organização dos serviços de saúde e necessidade de implementação das 

ações de vigilância e assistência em leishmanioses. Com os indicadores epidemiológicos, 

demais variáveis obteve-se a percepção da efetividade do tratamento. O estudo segue a 

resolução 466/12 CNS, através da análise do Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM sob o 

parecer nº 2.292.403. Conclusão: As condições de vida e trabalho dos indivíduos estudados 

influenciaram diretamente nos padrões da saúde e da doença. Faz-se necessário à implantação 

de programas de educação em saúde (a nível local, regional e municipal), capacitação dos 

profissionais de áreas afins para o registro correto das informações, realização de investigação, 

diagnóstico oportuno, tratamento adequado e criação de parcerias interinstitucionais que visem a 

implementação das ações de interesse sanitário. 

 
Apoio: À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA/MG E AOS 

FUNCIONÁRIOS DOS SETORES MUNICIPAIS DE EPIDEMIOLOGIA DOS MUNICÍPIOS 

DE DIAMANTINA E SERRO - PELAS PRESTIMOSAS CONTRIBUIÇÕES PARA ESSE 

ESTUDO. 
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SINT0338 - Aspectos da bioética na reprodução assistida: uma revisão 

de literatura 
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Resumo: As questões bioéticas da reprodução assistida dizem respeito à decisão do casal, às 

questões da manipulação embrionária e às consequências para o nascituro Esse processo levanta 

questionamentos e preocupações simultâneas e legítimas de médicos, enfermeiros, cientistas, 

biólogos, juristas, sociólogos, teólogos e até políticos acerca da manipulação de gametas em 

laboratórios e, sobretudo de embriões humanos que já estão em pleno desenvolvimento.  O 

objetivo desse estudo é analisar os aspectos bioéticos a respeito da reprodução assistida. Trata-

se de uma revisão de literatura, no qual foram realizadas pesquisas na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), foram acessados artigos que abordassem aspectos bioéticos na reprodução 

assistida, utilizando como descritores: Bioética, infertilidade e técnica de reprodução assistida. 

Foram acessados 22 artigos, e depois de filtrá-los quanto ao ano (publicados nos últimos 7 

anos), língua portuguesa e texto disponível na íntegra. Foram selecionados sete que se 

adequaram aos propósitos deste estudo. Os resultados demonstram que a fertilidade está 

relacionada à realização pessoal, e a incapacidade de procriar representa uma falha em atingir o 

destino biológico, além de ser um estigma social. Para alguns casais, a reprodução assistida é a 

única alternativa para alcançar a parentalidade. Envolve a autonomia e o direito reprodutivo do 

casal, o respeito em relação ao embrião e a não maleficência para a criança, que não deve ser 

um meio, mas um fim em si mesma. O respeito pela liberdade ética implica que a opção pela 

Reprodução Médica Assistida  (RMA) seja uma decisão livre que evite projetar sobre o 

nascituro uma carga instrumental que o transforme num objeto a obter a qualquer custo. Além 

disso, os aspectos que envolvem a reprodução assistida devem ser discutidos em profundidade 

não somente pelas Sociedades Médicas das especialidades envolvidas, como também pela 

sociedade em geral em seus diversos segmentos. Pode se dizer que as técnicas de Reprodução 

Assistida trouxeram repercussões que configuraram uma nova realidade a ser considerada em 

toda a sua magnitude. Sendo que, o olhar bioético é fundamental nesse processo por aproximar 

as decisões éticas no campo da assistência reprodutiva aos direitos humanos fundamentais. 

 

 
Apoio: FEPEMIG 
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SINT0339 - Atuação do enfermeiro Residente Multiprofissional em 

Saúde do Idoso em um Serviço de Atenção Secundária em 

Diamantina/MG 
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Resumo: Com o aumento exponencial da expectativa de vida, a sociedade tem percebido à 

necessidade de uma atenção à saúde e uma assistência cada vez mais especializada e 

interdisciplinar ao idoso. Desta forma a Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso 

(RMSI) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) dispõe de 

equipe composta pelas seguintes profissões: Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição e Odontologia, presentes desde 2016 nos três níveis de atenção à saúde do 

município de Diamantina/MG. Esse trabalho objetiva relatar atuação da enfermagem junto aos 

demais residentes da RSMI/UFVJM e aos profissionais do Centro Estadual de Atenção 

Especializada (CEAE) no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE) 

no período de Março/2017 a Fevereiro/2018.  O CEAE atua em nível de atenção secundária e 

possui um amplo público alvo, onde podemos destacar a assistência aos pacientes hipertensos, 

diabéticos e doentes renais crônicos classificados como alto ou muito alto risco. O trabalho 

desenvolvido pelo enfermeiro residente consistiu na realização de consultas de enfermagem 

com abordagem das comorbidades enfocando temas de relevância para saúde desse grupo etário 

(Ex.: ocorrência de esquecimentos, incontinência urinária, quedas, imunização, entre outros) e 

elaboração de plano de cuidados junto à equipe multiprofissional buscando o compartilhamento 

do cuidado com a Atenção Primária à Saúde.  Foram desenvolvidos grupos operativos e eventos 

abordando temas específicos para a população idosa, com foco na educação em saúde visando 

desenvolver o juízo crítico e capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com 

o qual interagem. Durante as atividades realizadas percebemos que a educação em saúde 

representa um grande gargalo para os serviços de saúde. Foi possível observar através das 

discussões entre usuários do serviço e acompanhantes que estes veem a presença de patologias 

como algo inerente ao envelhecimento, o que demonstra um déficit no conhecimento acerca dos 

cuidados com população idosa. Diante do exposto, constata-se que a atuação do residente com 

enfoque na orientação quanto aos cuidados com o idoso proporcionou o empoderamento do 

usuário através de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes. 

Esse processo de construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades é uma 

solução eficaz no controle das doenças e na prevenção de suas complicações. 

 
Apoio:  
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SINT0340 - Auditoria em Enfermagem em um Hospital do Interior de 

Minas Gerais 
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Resumo: A auditoria em Enfermagem avalia a qualidade da assistência prestada ao paciente 

através dos registros encontrados em seu prontuário, analisando as cobranças, os procedimentos 

realizados, avaliando a veracidade das informações e garantindo um pagamento justo. Parte das 

glosas é justificada por ausência de anotações, principalmente as de enfermagem, sendo esta, 

um dos principais instrumentos de apoio para a análise das contas hospitalares na auditoria. O 

enfermeiro auditor tem como função realizar melhorias sob as falhas anteriormente cometidas 

na assistência, usando a ferramenta da educação, realizando o aprimoramento na qualidade 

assistencial registradas pelos profissionais. Neste contexto, objetivou-se a descrever as 

atividades de auditoria em enfermagem em um hospital do interior de MG. Trata-se de um 

estudo descritivo realizado em fevereiro de 2018 durante a prática da disciplina Administração 

em Serviço Hospitalar. Os dados foram coletados da ficha ambulatorial e/ou o prontuário do 

paciente do período de janeiro a fevereiro de 2018. Diversas informações essenciais ao cuidado 

do paciente não se encontravam nos instrumentos avaliados, ou estavam de forma incompleta, 

como: a não checagem de medicamentos; falta de preenchimento da classificação de risco para 

o atendimento; falta de assinatura nos documentos; prescrição de difícil compreensão; falta de 

preenchimento do cartão SUS; falta de assinatura do paciente, etc. Ressalta-se que a maioria das 

inadequações estava voltada para a equipe de enfermagem, seguida da equipe de recepção 

hospitalar. Essas desconformidades levam não só a inferência de uma assistência prestada de má 

qualidade, como perda de repasse financeiro por falta de preenchimento adequado, causando 

ônus à instituição. Os registros de enfermagem são de extrema importância ao garantir que a 

assistência foi prestada, além de contribuir para o respaldo legal da profissão, isentando este 

profissional de qualquer responsabilidade. É de interesse de todos no processo de análises de 

faturamento, que sejam anotadas, com qualidade e exatidão, as informações, pois assim, serão 

avaliados os procedimentos realizados e outros itens como materiais e medicamentos, 

repercutindo, assim, a estabilidade financeira nas instituições. É indispensável neste processo o 

pleno conhecimento da equipe, a padronização do processo de trabalho com protocolos, a 

capacitação contínua e sistematizada, reflexão sobre o conteúdo das informações e dos 

impressos para anotação. 
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Resumo: A auditoria em saúde tem ampliado sua área de aplicação para a investigação do 

cuidado prestado e o padrão da assistência e os envolvidos a ela no que tange aos clientes, o 

próprio hospital e as operadoras de planos de saúde. O hospital tem parceria com operadoras de 

planos de saúde e cada uma segue o contrato firmado entre si. O processo de auditagem de todas 

as operadoras de planos de saúde é realizado mediante análise de prontuário. A auditoria em 

enfermagem consiste na averiguação de dados existentes no prontuário do paciente por meio do 

registro da assistência prestada pelos profissionais de enfermagem. O registro inadequado leva a 

glosas no faturamento do prontuário e, da observação empírica da prática, foi evidenciado que o 

hospital apresenta déficits quanto às anotações de enfermagem e a checagem das prescrições 

acarretando glosas. Este estudo tem por objetivo descrever a anotação de enfermagem adequada 

em um hospital. Trata-se de um estudo descritivo da elaboração de um folder realizado durante 

a prática da disciplina Administração em Serviço Hospitalar em janeiro e fevereiro de 2018, em 

um hospital escola do interior de Minas Gerais. Foi elaborado um folder sobre a anotação de 

enfermagem adequada contendo: O conceito de auditoria e prontuário do paciente, o que os 

profissionais de atentar ao fazer suas anotações no prontuário, checagem de medicamentos e a 

importância disso como forma de evitar as glosas. As informações contidas no folder 

procuraram priorizar as informações, conscientizar e orientar a equipe quanto e a importância de 

suas atividades neste processo de auditagem. O folder foi distribuído aos profissionais de 

enfermagem do hospital. Os registros no prontuário do usuário pela equipe multiprofissional são 

relevantes e documentam o cuidado, a efetividade do acompanhamento, tratamento e assistência 

prestados. Ainda, respalda legalmente os usuários, a equipe e o hospital mediante seu 

preenchimento exato e completo de todas as informações. As atividades da equipe de 

enfermagem repercutem na auditoria em saúde uma vez que detém o conhecimento sobre os 

materiais de uso hospitalar, os pacotes de procedimentos e pelas demais atividades da área. A 

anotação correta de enfermagem dá respaldo legal a assistência, minimiza a ocorrência de glosas 

e, com isto, favorece a arrecadação justa dos recursos financeiros e amplia a visibilidade da 

prática de enfermagem na perspectiva de melhores práticas e qualidade da assistência. 

Palavras-chave: auditoria 
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Resumo: Objetivou-se em avaliar as plaquetas ativadas de pacientes após a inserção de 

cateteres venosos centrais. Tratou-se de um estudo experimental, onde foram coletadas amostras 

de sangue de pacientes em hemodiálise em uma instituição filantrópica de Diamantina-MG e de 

indivíduos hígidos (grupo controle) que não apresentassem qualquer um dos critérios de 

exclusão para este estudo, entre eles, o uso de cateteres venosos centrais (CVC). A partir do 

sangue, foi obtido o plasma rico em plaquetas. Estes foram submetidos à marcação com 

anticorpos associados a fluorocromos, com reconhecimento específico para a cadeia alfa da 

integrina IIB (CD41) ou da P-selectina (CD62), estruturas que desempenham um importante 

papel no processo de coagulação sanguínea. A avaliação das marcações foi feita em um 

citômetro de fluxo BD FACSCanto™ II, no Centro Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Saúde (CIPq-saúde) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde foram 

adquiridos 50.000 eventos por amostra. A análise dos dados foi feita com base na mediana de 

intensidade de fluorescência (MIF) das plaquetas, utilizando-se o software FlowJo versão 

10.4.2. Os valores de MIF dos dois grupos foram comparados entre si através do teste T não-

pareado, assumindo diferença quando p < 0,05. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa sob o parecer  n° 2.486.933. Verificou-se que não houve diferença entre os 

pacientes e o grupo controle, com relação as plaquetas positivas para CD41. Já o CD62, esteve 

mais presente nas plaquetas de indivíduos do grupo controle do que nos em indivíduos do grupo 

experimental. Assim, o presente estudo poderá contribuir para a monitoração e investigação da 

ocorrência de eventos adversos com suspeita de envolvimento de cateteres venosos centrais 

comparados àqueles que não fazem uso de CVC. 

 
Apoio: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO E CENTRO INTEGRADO DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 

SAÚDE. 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar o risco de quedas em idosos hospitalizados. 

Trata-se de um estudo quantitativo com acompanhamento de pacientes internados nas Unidades 

de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica Neurológica e Convênios em um hospital 

referência para a região ampliada de saúde no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Utilizou-se a Morse Fall Scale (MFS) para avaliar o risco e considerou-se exposto às quedas o 

paciente com risco elevado (≥45 pontos). Os dados foram analisados no software SPSS versão 

23.  A amostra foi composta por 124 idosos, o período de coletas variou de 1 a 26 dias, com 

média de 4,17±3,48 dias de internação, a população predominante foi do sexo masculino 

compondo 53,2%,a idade variou entre 60 e 99 anos na faixa etária de 73,28 ±7,92 anos, com 

mais de um diagnóstico médico (50,8%) e com maior índice de internação e consequentemente 

de avaliações na clínica médica (51,6%), seguido da clínica neurológica (27,4%). Durante o 

período de acompanhamento, não houve queda embora, 75% dos pacientes foram classificados 

como risco elevado para este incidente. A MFS é um importante instrumento para avaliação do 

risco e consequentemente redução do número de quedas e esse dado reforça a necessidade de 

avaliação do paciente no momento da admissão e acompanhamento no período de internação. 

Recomenda-se a implantação da mesma como um indicador de qualidade da assistência à saúde 

na instituição pesquisada. Espera-se que este estudo sirva de subsídio para os profissionais de 

saúde, para a implementação de estratégias que previnam a ocorrência de quedas de pacientes 

durante a internação. 
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Resumo: As punções venosas periféricas representam uma das atividades mais executadas 

pelos profissionais da enfermagem. É um procedimento que possui alto nível de complexidade 

técnico-científico o que exige do profissional competência e habilidade psicomotora. Em um 

hospital do interior de Minas Gerais se utiliza o Procedimento Operacional Padrão (POP 53) 

para nortear as rotinas de punção e manutenção adequada da punção venosa periférica (PVP) e, 

entre elas, destaca-se a inspeção diária do local da punção para verificação de possíveis sinais 

flogísticos, a proteção dos acessos durante o banho para evitar umidade excessiva e a troca 

diária da fixação do mesmo. Conforme o POP 53 a troca da punção deve ser realizada a cada 96 

horas. No entanto cateteres com suspeita de contaminação, complicações ou mau 

funcionamento devem ser retirados imediatamente. Assim, objetivou-se relatar a capacitação 

sobre a identificação da PVP. Trata-se de estudo descritivo acerca da capacitação sobre a 

identificação da PVP em um hospital do interior de Minas Gerais em fevereiro de 2018. O 

hospital está implantando nova rotina de identificação de PVP, para isso foi feito impresso 

informativo e realizado uma capacitação com as equipes de enfermagem. A capacitação contou 

com o apoio dos enfermeiros do Núcleo de Segurança do Paciente do hospital, das docentes da 

disciplina Saúde do Adulto: Enfermagem Cirúrgica da UFVJM e dos discentes da disciplina. A 

equipe de enfermagem foi reunida em grupos para a capacitação com a seguinte dinâmica: 

apresentação das novas etiquetas para identificação da PVP, a rotina referente a este cuidado e a 

necessidade de preenchimento do formulário de notificação de flebite. A etiqueta contém dados 

de identificação da data, hora, tamanho do cateter utilizado e assinatura do profissional que 

realizou a punção bem como o dia correspondente a troca a partir da cor que simboliza o dia da 

semana. Salienta-se que nos dois primeiros meses de 2018 foram notificados 12 casos o que 

pode ser maior devido às subnotificações. Foram capacitados 114 profissionais de enfermagem 

lotados nos plantões diurno e noturno nas diferentes unidades de assistência ao paciente. A 

implantação da nova rotina de identificação de PVP é fundamental para padronizar a troca de 

acessos, uma vez que influenciam diretamente em ações de melhores práticas, na segurança do 

paciente e para a diminuição de possíveis eventos adversos. 

Palavras-chave: segurança do paciente; capacitação; enfermagem. 
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Resumo: A adolescência é considerada uma fase importante do desenvolvimento humano, 

marcada por transformações físicas, socioculturais e psicológicas. Sendo reconhecida como um 

período de experimentação, risco e oportunidade. Dentre os comportamentos de risco 

verificados nessa fase da vida, a relação sexual precoce e desprotegida é um fator preocupante 

para a saúde pública. O objetivo deste trabalho foi descrever o comportamento sexual dos 

adolescentes na região Sudeste e verificar os fatores contextuais associados a esse 

comportamento. Trata-se de um estudo descritivo que utilizou dados coletados da II Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar cedidos pelo Ministério da Saúde e IBGE e a comparação desses 

dados com os resultados da pesquisa em 2009 e 2015. Participaram da PeNSE, 2012 110.109 

estudantes cursando o 9o ano do ensino fundamental em turnos diurnos de escolas públicas e 

privadas do Brasil. Para o desenvolvimento do  estudo foi realizado um recorte do banco de 

dados para a região Sudeste, totalizando 19.660 adolescentes. A análise dos dados apontou que 

29,1% dos escolares já tiveram relação sexual, sendo observado um número maior de meninos 

(39,3%). Encontrou-se diferença de uso de preservativo em relação ao gênero nas escolas 

públicas. Em relação ao uso de substâncias psicoativas, o tabagismo foi um marcador 

importante de baixo uso de preservativo em escolas públicas e privadas. Os estudantes de 

escolas públicas que já experimentaram drogas apresentaram baixo uso de preservativo (68,6%). 

No contexto escolar, os estudantes que não receberam informações na escola sobre saúde sexual 

e reprodutiva tiveram menor percentual de uso de preservativo. Já no contexto familiar, a 

escolaridade materna apresentou diferença para o uso de preservativo para as escolas privadas e 

o monitoramento parental para as escolas públicas. Diante dos resultados encontrados salienta-

se que percentual considerável de adolescentes na 9ª série já teve relação sexual, assim também 

é possível observar que o ambiente escolar e familiar é um suporte para os estudantes e tem 

importante implicação na promoção da saúde sexual e reprodutiva dos mesmos. Além de que, o 

uso de substâncias psicoativas pode ser fator condicionante para comportamentos sexuais de 

risco. Receber informações sobre saúde sexual e reprodutiva na escola antes desse período é um 

importante instrumento para evitar a gravidez/parentalidade indesejada e DSTs em adolescentes. 

 

 
Apoio: MINISTÉRIO DA SAÚDE E IBGE 
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Resumo: O estudo objetivou desenvolver um protótipo de um sistema web que auxilie e 

sistematize o processo de trabalho dos funcionários de um laboratório de análises clínicas 

municipal localizado em Datas, gerando mudanças na organização e gestão. Este estudo faz 

parte de um projeto maior, aprovado em novembro de 2017 no programa institucional de bolsas 

de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação – PIBITI edital CICT 007/2017 da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Sua metodologia fundamentou-se 

no desenvolvimento de um sistema baseando-se no conceito de prototipação seguindo os passos 

de montagem da equipe multidisciplinar e coleta do problema, refinamento dos requisitos e 

busca por anterioridade, construção do conteúdo e das telas, avaliação de funcionalidade e 

usuabilidade das telas pelo cliente, refinamento e remodelamento do projeto, sendo a 

prototipação o modelo que permite uma análise do conteúdo pelo cliente para posteriormente 

ser desenvolvido e implementado. Foi criado o protótipo visual em linha de código, com 

linguagem html 5 e estilo de formatação CSS3, a qual deu-se o nome de LabDatas com uma 

identidade visual a partir da disponibilização de uma ferramenta de criação de designer online e, 

um total de 13 telas com as ferramentas necessárias para a informatização do laboratório 

baseado nas demandas apresentadas em visita técnica. Foi apresentado o protótipo alpha 1.0 à 

cliente que avaliou sua funcionalidade e usuabilidade. Posteriormente o protótipo foi 

remodelado. Concluiu-se que, a simplicidade do layout, composto por um arranjo agradável e 

claro, objetivo e, principalmente sem competições entre outros elementos de um mesmo campo 

visual conferiu ao protótipo vantagem, assim como a  utilização desta medotologia como forma 

de validação do produto permitiu o planejamento estratégico de disposição dos conteúdos nas 

telas, avaliação de funcionalidade e usuabilidade pela farmacêutica e, replanejamento de acordo 

com suas pontuações facilitando o desenvolvimento futuro do sistema web proposto. Acredita-

se que quando implementado, o sistema será capaz de sistematizar os processos do laboratório, 

diminuir o número de erros cometidos devido a quantidade de registros manuais e, 

principalmente, diminuir o tempo gasto nestes processos, aumentando o número de exames a 

serem analisados neste laboratório. 

 
Apoio: FAPEMIG - PIBITI/UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

3
5
7

  

 

 

 

 

 

 

SINT0347 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E ADMINISTRATIVO 

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

VICENTE SILVA COSTA JÚNIOR,SARA ALVES FERREIRA,TAIZA AMANDA DO 

ROSARIO,VICTORIA VELOSO VIEIRA,RENATA FLAVIA BATISTA PEREIRA 

ROCHA,MIRTES RIBEIRO,GEORGE SOBRINHO SILVA 

 
E-mail: vicente_ups@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Objetivo: atualizar o diagnóstico administrativo e situacional de uma unidade de 

saúde da Atenção Primária. Metodologia: trata-se de um relato de experiência que foi construído 

a partir da vivência de discentes da disciplina de Administração em Serviços de Saúde na 

Atenção Básica do curso de Enfermagem da UFVJM. O estágio foi realizado em uma Unidade 

de Saúde do município de Diamantina entre os meses de Novembro e Dezembro de 2017. 

Foram realizadas visitas técnicas ao serviço, além de reuniões com profissionais do serviço e 

docentes da disciplina. O trabalho foi desenvolvido com base num roteiro de diagnóstico 

administrativo proposto pelo Conselho Federal de Enfermagem além de consulta à literatura 

especializada. Resultados: O diagnóstico mostrou que a Unidade de Saúde dispõe de uma 

estrutura física adaptada, o que implica em uma série de limitações à funcionalidade do serviço. 

A localização geográfica impõe importante limitação de acesso dos usuários aos serviços, 

devido ao aclive da rua em que se localiza a Unidade. A equipe possui sua composição mínima 

de profissionais, conforme pregado pela Politica Nacional da Atenção Básica. Contudo, há 

evidências de sobrecarga de serviços devido à grande procura pelos serviços. Identificou-se que 

a enfermeira do serviço exerce de fato o papel de líder dentro da Unidade de Saúde, 

desempenhando importante papel na organização dos serviços propostos e na organização do 

trabalho da equipe. Quanto aos dados sobre o território, atualmente a Unidade cobre cerca 904 

famílias. Nesta população é possível identificar que 139 usuários tem idade igual ou superior 70 

anos; 350 tem diagnóstico de hipertensão arterial; 115 são diabéticos e 162 fazem uso de algum 

tipo de medicamento. Conclusão: apesar das limitações encontradas nas condições de trabalho, 

os profissionais conseguem atender a grande maioria das demandas e necessidades da 

população. É de responsabilidade da equipe, com o apoio da gestão municipal, desenvolver 

métodos que sejam eficazes para melhorar continuamente as condições de oferta dos serviços de 

saúde. Conhecer a realidade dos serviços é fundamental para formação dos profissionais de 

Enfermagem. Através desse trabalho os discentes puderam conhecer de perto a funcionalidade 

dos serviços, além de desenvolver e vivenciar a aplicação de importantes habilidades 

necessárias para a gestão dos serviços da Atenção Primária à Saúde. 
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Resumo: O trabalho refere-se à prática da educação em saúde no abrigo “Casa Lar”, situado no 

município de Diamantina, Minas Gerais, que por meio de ações visam o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, destrezas para o cuidado e prevenção de doenças. Durante três 

meses foram abordados quatro tópicos principais: higiene corporal, higiene ambiental, hábitos 

alimentares e condutas comportamentais, período em que se fez questionamento reflexivo a 

partir da dificuldade e muitas vezes inexistência de capacitação especializada dos profissionais 

da saúde, neste elo entre educação e saúde. Com a intenção de promover e ensinar a educação 

em saúde para crianças de abrigos e creches na faixa etária de 0 a 12 anos; o estudo possuiu uma 

abordagem qualitativa, exploratória, cujas ferramentas foram a observação e o diário de campo 

utilizados a partir das atividades lúdico-recreativas como dinâmicas, dramatizações, 

brincadeiras, vídeos, confecção de cartazes, murais, músicas e rodas de conversa. Com a 

metodologia ativa, o lúdico permitiu que as crianças aprendessem mais rápido, pois aumentou 

nelas a independência, sensibilização e aguçamento de seus sentidos, levando-as a uma postura 

reflexiva, trazendo-lhes o que foi ensinado, conforme a realidade, além de contribuir para 

hábitos saudáveis para suas vidas, o que tornou o trabalho 

muito prazeroso e satisfatório. As atividades lúdicas foram uma das principais estratégias 

utilizadas na educação em saúde nos ambientes da creche e abrigo. Tais atividades motivaram e 

despertaram a criatividade e ensino por parte dos participantes, de forma descontraída, 

acrescentando certos hábitos de higiene e alimentação, motivando-as à prática de vida saudável. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Abrigo; criança; Educação em Saúde; Higiene; Lúdico. 
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Resumo: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma condição que, por meio da cessação das 

funções cardíaca e respiratória, as células e os tecidos corporais deixam de receber oxigênio e 

nutrientes necessários para manter a vida. A PCR, se não revertida rapidamente, leva a danos 

celulares e cerebrais irreversíveis, causando a morte. O atendimento inicial do paciente em PCR 

envolve a abordagem sistemática estabelecida nos cinco elos da cadeia de sobrevivência em que 

um deles consiste em iniciar a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). O sucesso para o 

atendimento da PCR depende de conhecimentos e habilidades técnico-científicas e 

interpessoais. O Serviço de Pronto Atendimento (PA) no hospital é uma unidade destinada ao 

atendimento de usuários em situação de urgência e emergência, direcionado por meio da 

triagem com classificação de risco. A PCR é uma emergência, o que exige o atendimento 

imediato por meio do protocolo de RCP a qual toda a equipe de saúde deve estar habilitada e 

que influencia no sucesso ou não do procedimento por meio da reversão da PCR dos usuários. 

Neste estudo objetivou-se descrever a taxa de sucesso da manobra de RCP. É um estudo 

descritivo realizado no PA de um hospital do interior de Minas Gerais, realizado durante a 

prática da disciplina Administração em Serviço Hospitalar do Curso de Enfermagem da 

UFVJM, coletado, em fevereiro de 2018, dos dados secundários disponíveis no Sistema da 

Planilha de Indicadores do PA correspondente ao ano de 2017. O indicador de taxa de sucesso 

em atendimento de PCR contém o número de PCR com sucesso ocorridas no PA com indicação 

de manobra e o total de pacientes com PCR dentro do PA com indicação de manobra tendo 

como indicador meta o índice de 27,18. Dos 84 pacientes com PCR dentro do PA com 

indicação de manobra, 24 PCR’s obtiveram reversão do quadro com a indicação da manobra, o 

que correspondeu a média de 27,38. O PA atingiu a meta proposta para o atendimento de PCR 

com indicação de RCP dentro do setor, sendo uma das variáveis para o sucesso do atendimento 

prestado pela equipe de saúde da unidade. Diversas são as variáveis que podem influenciar no 

atendimento, o que faz com que a equipe esteja sempre em alerta e se qualificando para esta 

situação. O guideline sobre a temática foi revisado e foi reforçado tal conhecimento junto a 

equipe. A manobra de RCP contribui para a reversão da PCR. O investimento em educação em 

saúde aos profissionais no atendimento a PCR é significativo para o sucesso em atendimento. 

 
Apoio: PRONTO ATENDIMENTO SANTA ISABEL 
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Resumo: O Procedimento Padrão Operacional (POP) tem como finalidade padronizar as tarefas 

executadas pelos profissionais de saúde dentro de algum setor de serviço. A uniformidade dos 

procedimentos é responsável por minimizar erros acometidos pelos funcionários e garante aos 

usuários uma assistência segura e de qualidade.   Segundo GUERRERO (2008), a falta de 

padronização dos procedimentos, inexistência de normas e rotinas e a não utilização de 

metodologia da assistência de enfermagem podem indicar desorganização do serviço de 

enfermagem devido às diferentes formas de conduta profissional. Os POPS são formas de sanar 

dúvidas e orientar ao desenvolvimento de tarefas realizadas pelos funcionários na unidade de 

saúde. A padronização de serviço deve estar de acordo com a rotina da instituição, ser embasada 

em estudos científicos e toda equipe de saúde (Cirurgiões, Anestesistas, Enfermeiros, Técnicos 

e Auxiliares de enfermagem) devem seguir as instruções dos POPs implantados no setor.  

Considerando a relevância do POP para proporcionar uma cirurgia segura, este trabalho teve 

como objetivo elaborar um POP de cirurgia cardíaca, para ser implantado em um hospital de 

médio porte de Minas Gerais, em fevereiro de 2018, especificamente no bloco cirúrgico, visto 

que a cirurgia cardíaca é um procedimento recentemente instituído nesta organização. O 

referido POP contem todos os cuidados necessários para uma cirurgia segura, constituído por 

condutas que devem ser tomadas pela equipe durante o pré-operatório; transporte e o 

encaminhamento para centro cirúrgico; admissão no centro cirúrgico; trans-operatório e o 

encaminhamento no pós-operatório para o Centro de Terapia Intensiva, a exemplo manter a 

conexão de tubos endotraqueais, sondas, drenos torácicos e cateteres, garantindo o suporte 

hemodinâmico e ventilatório e medicamentoso ao paciente. Trata-se de um trabalho 

desenvolvido durante a disciplina de Administração em Serviços Hospitalares no bloco 

cirúrgico, de um hospital filantrópico, referência macrorregional de média e alta complexidade 

do Vale Jequitinhonha. Este trabalho tem a finalidade de determinar condutas a serem seguidas 

pela equipe de saúde, para reduzir as ocorrências de incidentes e diminuir o risco de mortalidade 

de pacientes indicados à realização de cirurgia cardíaca. O POP de cirurgia cardíaca garante a 

uniformidade da assistência e garante um serviço seguro e de qualidade. 

Palavras-chave: Procedimento Operacional Padrão; cirurgia cardíaca; assistência. 
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FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,CLAUDIA APARECIDA FERNANDES CORDEIRO,IZABELA 

ROCHA DUTRA,DULCE APARECIDA MARTINS 

 
E-mail: dulcediamanti@gmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi lançada em 2004 pela 

Organização Mundial de Saúde-OMS com o objetivo de que os países membros dessem maior 

atenção à segurança e integridade do paciente, minimizando os riscos à sua saúde. Após três 

anos, o foco foi voltado para a segurança cirúrgica, trazendo como tema: Cirurgias Seguras 

Salvam Vidas. O objetivo é aprimorar a segurança e o cuidado cirúrgico em todo o mundo, 

abrangendo os países membros da OMS. Dessa forma, é indubitável a importância pelo cuidado 

ao paciente cirúrgico bem como o zelo pela sua saúde, um direito do paciente. Diante da 

abrangência do tema, o presente projeto tem como foco identificar o número de eventos 

adversos decorrentes do processo cirúrgico. Trata-se de estudo prospectivo, quantitativo, 

transversal, com objetivo de identificar eventuais eventos adversos decorrentes do processo 

anestésico-cirúrgico. A priori, o acadêmico abordou os funcionários do Bloco Cirúrgico sobre a 

importância de implantar a lista de checagem de cirurgia segura de acordo com as 

recomendações da OMS. Foram aplicados 64 checklists no período de junho a dezembro de 

2017, sendo realizadas visitas no Centro Cirúrgico em média duas vezes por semana para 

observar e identificar desconformidades que impactam na segurança do processo anestésico-

cirúrgico. Os acadêmicos participaram como monitores em todas as etapas do processo, sob 

supervisão do enfermeiro do Centro Cirúrgico e docente coordenador do projeto. Foram 

encontrados potenciais eventos adversos (near miss) antes da cirurgia começar, tais como não 

administração de antibioticoterapia (ATB), caixa não esterilizada, falta de materiais para o ato 

cirúrgico, os quais foram resolvidos a tempo e não atingiram o paciente. Os resultados mostram 

que o checklist é de suma importância e contribui como uma barreira para prevenir, dentre 

outros, erros de lateralidade do procedimento cirúrgico. Os achados iniciais demostraram a 

necessidade de implantação do checklist no ambiente hospitalar, além de sua atualização para 

contemplar mais aspectos do serviço, tais como folha de sala, envio do prontuário completo, etc. 

O checklist não é suficiente para acabar com todos os erros decorrentes do ato anestesio-

cirúrgico, porém a presença do mesmo tem impacto positivo na segurança do paciente. 

 
Apoio: PIBIC/CNPQ EDITAL CICT 002/2017 
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Resumo: O estudo objetivou analisar as publicações referentes aos fatores determinantes na 

qualidade do atendimento às vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente pré-

hospitalar do estado de Minas Gerais. Trata-se de uma revisão integrativa, seguindo as etapas 

descritas abaixo (SOUZA, 2010): a) Identificação do problema: Quais os fatores determinantes 

na qualidade do atendimento às vítimas de PCR no ambiente pré-hospitalar? b) Pesquisa 

bibliográfica: pesquisou-se em base de dados Medline, IBECS, Scielo, no site do Google 

Acadêmico e na LILACS. Utilizou-se os filtros: período de 2008 a 2016, publicados em inglês, 

espanhol e português, com os textos completos disponíveis, utilizando as terminologias em 

saúde: “Serviços Médicos de Emergência”, ”Parada cardíaca” e ”Qualidade atendimento”. c) 

coleta dos dados: Os dados foram coletados através de um instrumento de pesquisa proposto por 

Souza (2010). Posteriormente, elaborou-se um quadro sinóptico contendo dados relacionados ao 

autor, ano, periódico de publicação e conclusões dos estudos, para sintetizar e posterior 

discussão dos artigos. d) análise dos dados: Distribuiu-se em 4 categorias os fatores que 

interferem na qualidade do atendimento a vítimas de PCR. Foram identificados 14 artigos que 

responderam de forma mais próxima a variável de interesse. Outro filtro utilizado foi o nível de 

evidência científica descrito pelo autor Whitmore, 2011: 43% com nível de evidência 5 

(provenientes de relatos de caso ou de experiência), 36% com nível de evidencia 4 (estudos 

descritivos ou com abordagem qualitativa); e 21% com nível 3 (estudos quase experimentais). 

As categorias foram divididas em: I- estrutura física, recursos humanos, materiais e 

equipamentos, II- organização dos procedimentos e agentes estressores, III- sentimentos, 

emoções e alterações físicas dos profissionais envolvidos, IV- conhecimento técnico / prático da 

equipe. O resultado deste estudo apontou temas, situações e comportamentos que devem ser 

trabalhados incessantemente para melhoria e aprimoramento no atendimento a vítima de PCR 

no ambiente extra-hospitalar. Por isso, poderá servir de subsídio na atualização de protocolos 

assistências, necessidade de educação permanente das equipes, adequação e gerenciamento de 

recursos humanos e materiais para que seja prestado um atendimento eficaz e de alta qualidade 

às vítimas de PCR no ambiente pré-hospitalar. 

Palavras-chave: Serviços médicos de emergência. Parada cardíaca. Qualidade atendimento. 
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SINT0353 - Fluxograma clínico para organização da demanda 

espontânea na atenção primária à saúde 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A organização da demanda espontânea é um dos principais 

problemas organizacionais enfrentados nos serviços da atenção primária à saúde. OBJETIVO:  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um instrumento que pudesse auxiliar os profissionais 

de uma unidade básica de saúde na organização do acolhimento dos usuários. MÉTODOS: 

trata-se de um relato de experiência de ensino desenvolvido a partir da disciplina Administração 

em Serviços de Saúde na Atenção Básica, do curso de Enfermagem da UFVJM. Assim, a partir 

da identificação dos problemas relacionados à organização do acolhimento realizado pelos 

profissionais da equipe de saúde, foi proposto a criação de um conjunto de fluxogramas clínicos 

para nortear a conduta do enfermeiros e técnicos de enfermagem, para assim melhorar a 

organização do acesso dos usuários. Esses fluxogramas foram desenvolvidos a partir de 

reuniões com os profissionais, orientação dos professores e consulta à literatura. 

RESULTADOS: Foram identificadas como principais motivos de procura da unidade, queixas 

de: diarreia, “pressão alta”, diabetes, dores abdominais, corrimento vaginal, gripe, dentre outros. 

Em seguida, as queixas foram segmentadas por grupos: saúde da mulher, saúde do adolescente, 

saúde da criança, saúde bucal e saúde do adulto, idoso, cada um com uma cor para melhor 

identificação. Depois foram elaborados os fluxogramas que orientam os profissionais, com 

instruções desde a identificação correta de cada queixa, os sinais que determinam o nível de 

urgência da queixa e a conduta recomendada para cada caso. Os fluxogramas dessa forma 

fornecem norteamento quanto a encaminhamentos, agendamentos de consultas e identificação 

das queixas clínicas, embasando as tomadas de decisões dos profissionais. Após a elaboração do 

fluxograma, foi realizada uma ação educativa envolvendo todos os profissionais da unidade de 

forma uniformizar o entendimento do instrumento e as condutas. CONCLUSÃO:  Posto isso, 

conclui-se que a realização dessa atividade, além de contribuir para melhor organização das 

demandas da unidade de saúde, foi extremamente rica tanto para os objetivos do serviço de 

saúde que recebeu o estágio da disciplina, quanto para aprendizado dos discente. Dentre os 

aprendizados podem-se citar desde a identificação de problemas, seu gerenciamento, 

organização de demandas na atenção primária, além das práticas de treinamento profissional. 

 
Apoio:  
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SINT0354 - FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO COM ÊNFASE 

NO ACOLHIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MILTON BOREM 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi organizar o fluxo de atendimento na Estratégia Saúde da 

Família através da implantação de instrumentos que direcionem a demanda a fim de revelar a 

importância dessa ferramenta para melhorar o funcionamento e garantir um acolhimento de 

qualidade. O cenário do estudo realizou-se na Unidade de Saúde Milton Borém De Almeida 

Junior, localizado na Rua Jaraguá, 396 Bairro Nova Esperança, Cidade de Janaúba- MG. 

Tratou-se de um estudo qualitativo onde a observação foi um instrumento básico para o 

levantamento do problema que levou o tema proposto pela equipe. Foi elaborado um 

fluxograma que direciona o atendimento e o acolhimento na unidade básica de saúde, além da 

emissão de fichas de diferentes cores para organização do atendimento. Foi aplicado um 

questionário, a fim de levantar dados e posteriormente uma intervenção com os profissionais da 

unidade de saúde, enfermeiros, técnicas de enfermagem, auxiliar administrativa e recepcionista. 

Diante do questionário aplicado foram apresentadas as seguintes respostas Pergunta1- Cite os 

problemas encontrados na recepção da unidade. Profissional 1: “ Não vejo problema 

nenhum”.Profissional 2: “Impaciência dos usuários ” Profissional 3:  ” Fluxo 

intenso”Profissional 4: “Pacientes que queixam em relação a ordem de chegada” “ Fichas não 

preenchidas corretamente (falta dados do paciente)”Profissional 5: “Fichas  mal preenchidas 

(incompletas)”O modelo de saúde atualmente proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

atribui à Atenção Primária à Saúde, dentre outras, a função de ser a porta de entrada para o 

sistema. Para isso, as equipes de saúde devem possuir habilidade para atender as necessidades 

da população e apresentar resolutividade. (BRASIL, 2010).(Gráfico).Pelo exposto, evidencia-se 

que ações de atendimento à demanda espontânea devem ser realizadas em todos os níveis de 

atenção à saúde, incluindo aspectos organizativos da equipe e seu processo de trabalho como 

também aspectos resolutivos de cuidado e de condutas. (BRASIL, 2013, p.16).Este estudo 

possibilitou-se a identificação dos fatores que dificultam o processo de acolhimento na Unidade 

Básica de Saúde tais como: o aumento da demanda de usuários, estrutura física inadequada das 

unidades para atender as necessidades dos usuários, falta de recursos humanos nas equipes de 

saúde. Apesar dos vários obstáculos enfrentados pelos profissionais, os mesmos estão se 

esforçando para melhorar o atendimento e criar o vínculo entre usuários e a equipe. 

 
Apoio: AGRADEÇO A DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE PELA 

CONTRIBUIÇÃO NA PESQUISA. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

3
6
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0355 - Gestão de Comissão Hospitalar  Comissão de Revisão de 

Óbitos (Análise ano 2016 
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Resumo: A Comissão de Revisão de Óbitos é um órgão de assessoria vinculado diretamente a 

autoridade máxima da instituição de saúde e uma de suas atribuições consiste em gerar 

indicadores para análise e melhoria de processos na organização. Objetivos: Descrever as ações 

realizadas pela Comissão de Revisão de Óbitos e analisar um indicador de óbito hospitalar. 

Metodologia: Estudo descritivo realizado durante a disciplina Administração em Serviços de 

Saúde Hospitalar, em fevereiro de 2018 a partir dos dados disponíveis na planilha de óbitos 

faturados e os indicadores de óbitos analisados correspondentes ao ano de 2016. Resultados: O 

número de óbitos declina ao decorrer do ano e variam entre as faixas etárias prevalecendo os 

idosos, sendo a maioria portadores de doenças crônicas e em uso de medicamentos contínuo; a 

maior demanda se dá por transferência por ser uma instituição de saúde referência, 

consequentemente o transporte adequado foi o mais usado. Considerações Finais: os dados 

referentes aos óbitos auxiliam no autoconhecimento e autocrítica institucional atuando como 

uma ferramenta critico-construtiva contribuindo para nortear a melhorias. 

 
Apoio: SANTA CASA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
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SINT0356 - Importância da telemedicina como estratégia de promoção 

da saúde 
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Resumo: No século XX, quando uma eletrocardiografia foi transmitida através de fios de 

telefone, foi quando ocorreu a primeira publicação sobre telemedicina, sendo útil como uma 

tecnologia de informação e comunicação capaz de ajudar e até melhorar as condições de saúde. 

Desse modo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a telemedicina como “a oferta de 

serviços relacionados à saúde, onde a distância é um fator crucial”(1,2). O objetivo desse estudo 

foi conhecer a importância da telemedicina como estratégia de promoção da saúde. Trata-se de 

uma revisão de literatura que é o resultado do levantamento bibliográficona Biblioteca Virtual 

da Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados: medline, lilacs, scielo e pubmed. Considerando 

os artigos publicados nos últimos seis anos. Dessa forma, foram identificadas 149 publicações 

elegíveis para a inclusão nesse estudo.  Foram utilizados critérios de inclusão: artigos que 

abordavam a temática e atendiam ao objetivo deste estudo, textos disponíveis na íntegra e que 

apresentavam disponibilidade em língua portuguesa. Foram excluídos resumos, artigos em 

línguas estrangeiras e incompletos. Dessa forma, 12 publicações foram selecionadas por 

atenderem os critérios de inclusão. Os principais resultados encontrados foram: a telemedicina 

tem atendido uma parcela significativa da população, principalmente idosos, da rede básica e de 

regiões remotas; promove a translação do conhecimento entre pesquisa e serviços de saúde; 

contribui com a melhoria do cuidado integral à saúde da população assistida; possibilitará 

aumentar a área de abrangência dos especialistas, diminuírem os custos e aproximar o paciente 

ao seu médico da atenção básica; a telemedicina representa novos instrumentos significativos 

para transpor as barreiras culturais, socioeconômicas e geográficas para os serviços e 

informação em saúde; permiti a troca simultânea de vídeo e áudio em tempo real, possibilitando 

acesso à informação e melhoria da qualidade de vida. Por fim, constatou-se que em todos os 

estudos analisados, os resultados são positivos em relação à telemedicina, pois a mesma se torna 

importante ferramenta como estratégia de promoção da saúde. Entretanto, ainda há barreiras 

para sua implementação e funcionalidade efetiva, pois ainda é uma tecnologia de informação 

nova para algumas localidades, mas que é de extrema necessidade para o desenvolvimento da 

qualidade da saúde. 

 

 
Apoio:  
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SINT0357 - Incidência e distribuição da Doença e Traço Falciformes 

no município de Gouveia-MG, nos anos de 1998 a 2017. 
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Resumo: presente estudo tem por objetivo estabelecer a incidência e distribuição da Doença e 

Traço Falciforme no município de Gouveia, situado no interior do estado de Minas Gerais, 

através dos resultados dos exames do Teste de Triagem Neonatal realizados no período de 

março de 1998 a dezembro de 2017, disponíveis na Unidade Básica de Saúde responsável pela 

coleta dos mesmos. Foram analisados 3.043 resultados de exames e destes, selecionados apenas 

os que apresentaram alterações para Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, o endereço 

ou a localidade de residência no município e o sexo, de cada indivíduo. No período avaliado, os 

perfis hemoglobínicos mais comuns encontrados foram os compatíveis com ausência de 

hemoglobinas variantes, estando presentes em 94,35% dos resultados, seguidos pelos 

compatíveis com presença de traço para as hemoglobinas S e C, acometendo 143 indivíduos, 

que representam 4,84% da amostra. A Doença Falciforme se manifestou em 0,17% dos casos, 

totalizando cinco indivíduos doentes no município. Dos 143 portadores de traços, 97 eram 

falciformes, gerando a incidência média deste perfil hemoglobínico de 3,28, ou seja, 

praticamente quatro indivíduos com traço para cada 100 testes de triagem neonatal realizados. 

Já o valor encontrado para a incidência da Doença Falciforme foi equivalente a 1,69, ou seja, 

praticamente 2 indivíduos portadores de anemia falciforme para cada 1.000 crianças triadas. 

Quanto à distribuição do traço falcêmico, a maior parcela dos indivíduos reside na sede do 

município 54,6% e a menor 45,4%, na zona rural. Conclui-se que a incidência da doença e dos 

traços falciformes no município de Gouveia-MG, no período compreendido entre março de 

1998 a dezembro de 2017, apresentou padrão elevado se comparada aos parâmetros estaduais e 

nacional, principalmente nas comunidades rurais. Recomenda-se, portanto, a capacitação dos 

profissionais da Atenção Básica sobre a realização adequada de orientação e aconselhamento 

genéticos aos portadores do traço e anemia falciformes. 

Palavras-chave: Triagem Neonatal. Anemia Falciforme. Traço Falciforme. Aconselhamento 

Genético. Estratégia Saúde da Família. 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA, AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

E NOTAS DO MUNICÍPIO, AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. AURELIANO 

BRANDÃO, AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, UNIVERSIDADE FEDERAL 

DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. 
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SINT0358 - Indicadores de Qualidade do Centro de Material e 

Esterilização: Estrutura, Processo e Resultados 
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Resumo: O Centro de Material e Esterilização-CME é definido como um “conjunto de 

elementos destinados a recepção, expurgo, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos 

artigos para as unidades do estabelecimento assistencial a saúde”. Esta unidade tem grande 

importância e responsabilidade para um funcionamento adequado de um hospital, onde esta 

diretamente ligado as baixas taxas de infecção relacionada à assistência, exigindo que os 

profissionais da área recebam educação continuada. 

Os indicadores proporcionam as informações necessárias para descrever a realidade e devem ser 

capazes de atender os objetivos de melhorar a assistência ao cliente, de fortalecer a confiança da 

clientela, atender as exigências de órgãos financiadores, reduzir custos, atrair e estimular o 

envolvimento dos profissionais. 

O estágio curricular na disciplina “Saúde do adulto: enfermagem cirúrgica” os acadêmicos 

desenvolvem atividades no centro cirúrgico-CC, na sala de recuperação pós anestésica – SRPA 

e no CME. No CME, as atividades envolvem o conhecimento da legislação vigente preconizada 

pela ANVISA. Foi desenvolvida uma lista de checagem baseada na Resolução RDC 15 de 2012 

e a aplicação ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2018 durante o desenvolvimento do 

estágio curricular. Essa lista contém 139 questões, classificadas em conformidade ou não 

conformidade. A complexidade da assistência necessita da utilização de vários indicadores para 

avaliação e acompanhamento dos processos e resultados obtidos no mesmo. 

De um total de 139 indicadores avaliados, 75 (53,9%) corresponde a estrutura, 63 (45,3%) ao 

processo e 1 (0,7%) aos resultados. Destes indicadores, 97 (69, 8%) estavam em conformidade 

com a RDC 15, sendo que 45 (60%) correspondem a estrutura, 52 (82, 5%) a processo e zero 

(0%) a resultado. Os indicadores em desconformidade correspondiam a 42 (30,2%) do total; 30 

(40%) referente a estrutura, 11 (17, 4%) referente a processo e 1 (100%) a resultado.  

Os resultados permitiram quantificar as desconformidades, apontando para a necessidade de se 

gerar indicadores de resultados. Dessa forma, os dados atuais oferecem suporte para a tomada 

de decisão do gestor na busca da resolução dos problemas, tendo por meta a melhora da 

qualidade na assistência prestada à saúde. 

 

 
Apoio: CME-HNSS 
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SINT0359 - Infecção do sítio cirúrgico: medidas de vigilância e 

prevenção de risco 
 

THABATA COAGLIO LUCAS,LARISSA BIANCA LEITE BATISTA,FREDERICO PELLI 

SEABRA 

 
E-mail: thabataclucas@gmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este estudo objetivou-se avaliar as medidas de vigilância e de prevenção de infecção 

de sítio cirúrgico. Tratou-se de um estudo quase experimental, em que se propõe avaliar uma 

intervenção a partir da adoção de medidas pré e pós intervenção, conduzidos em uma amostra 

não randomizada composta pela equipe responsável pela condução das cirurgias (médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem) e participam da amostra todos os profissionais atuantes 

no centro cirúrgico durante o período de dezembro de 2017 a abril de 2018. Foi realizado no 

centro cirúrgico de uma instituição de saúde da cidade de Diamantina- MG. O presente estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 2485475. Verificou-se 

que, a equipe multiprofissional era composta de 52% de técnicos de enfermagem, 36% de 

médicos plantonistas, 8% de enfermeiros e 4% de médicos residentes, sendo 54% mulheres e 

44% homens. Quanto ao tempo de atuação, 28%  tinha  até um ano de atuação, 52% entre um e 

cinco anos, 12% entre 5 e 10 anos e 8% acima de 10 anos.Com relação as medidas de pr 

evenção de infecção do sitio cirúrgico, 48% afirmaram que o banho pré-operatório não era 

realizado dentro do centro cirúrgico; 92% relataram que a tricotomia era realizada por 

tricotomizador elétrico; todos alegaram que a preparação da pele era realizada com  gluconato 

de clorexidina aquosa associado  ao gluconato de clorexidina alcoólica e 60% da equipe 

afirmaram que essa preparação acontecia antes da paramentação cirurgica. 80% da equipe fazia 

a antibiótico profilaxia previamente a incisão cirúrgica, 16% alegavam realizar após a incisão 

cirúrgica e 4% não realizavam. A higienização das mãos para o procedimento cirúrgico em 80% 

dos relatos era feita com escovação a partir de uma escova contendo gluconato de clorexidina e 

posterior lavagem com água. Concluiu-se que, o estudo possibilitará uma melhor vigilância  e 

prevenção de risco quanto às medidas de prevenção de infecção de sitio cirúrgico. 

 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA/MINAS GERAIS 
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SINT0360 - INFECÇAO NOSOCOMIAL NO CENTRO DE 

TERAPIA INTENSIVA  DE UM HOSPITAL DE MÉDIO PORTE NO 

INTERIOR DE MINAS GERAIS 
 

LAÍS SANTOS SILVA,CLEYDE AMARAL LEITE ,DANIELLE SANDRA DA SILVA DE 

AZEVEDO,MARIANA ROBERTA LOPES SIMÕES 

 
E-mail: lais.ufvjm@outlook.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Infecções hospitalares constituem uma das grandes problemáticas nas unidades de 

saúde, principalmente nos Centros de Terapia Intensiva (CTI). O CTI destina-se a pacientes 

críticos, geralmente com necessidades de múltiplos cuidados e procedimentos invasivos por 

períodos prolongados. Assim, é um setor caracterizado por alta vulnerabilidade de pacientes de 

desenvolver Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). A presente pesquisa 

objetivou analisar o histórico de registro de infecção hospitalar gerada no CTI de um hospital 

geral no interior de Minas Gerais no período de 2014 a 2016. Trata-se de um estudo descritivo e 

retrospectivo com abordagem qualiquantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

UFVJM. Os dados foram obtidos através de registros fornecidos pelo Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) da instituição. Os resultados apontaram maior prevalência de 

infecção em indivíduos com idade entre 41 a 60 anos, sendo registrado 39,1% no ano de 2014. 

A maior causa de infecção hospitalar foi pneumonia associada a ventilação mecânica; 46,9% em 

2014, 37,3% em 2015 e 36,2% 2016. Em relação ao tipo de agente etiológico, mais de 50% dos 

casos em todos os anos, não foram notificados. Quanto a patologia de base, a mais frequente foi 

trauma crânio encefálico (TCE), atingindo 18,6% no ano de 2015. Outro fator relevante, foi o 

alto índice de mortalidade registrado em todos os anos, chegando a 63,8% no ano de 2016. A 

prevalência da IH na instituição pode estar relacionada com a não adesão de precaução padrão 

do profissional de saúde para prevenção e controle de infecção no ambiente hospitalar, bem 

como a vulnerabilidade dos pacientes. 

Palavras-chave: infecção hospitalar; assistência à saúde; prevalência. 

 

 
Apoio: AGRADECEMOS A UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI PELA AMPLIAÇÃO DA PESQUISA E EXTENSÃO 
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SINT0361 - Inovação em Saúde: Desafiando Profissionais em 

Maratona de Hackathon em Segurança do Paciente 
 

GUSTAVO OLIVEIRA FÉLIX,NAILA DOS SANTOS CUNHA,LAISSE RIBEIRO 

AMARAL,PAULA DUARTE NEVES,THAIS APARECIDA ALVES SANGUINETE,MIDIÃ 

MARCELINA PEREIRA CHAVES,BRUNA RODRIGUES ANDRADE,GESSIANE DE FÁTIMA 

GOMES 

 
E-mail: gustavo-oliveira-felix@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Objetivou-se desenvolver soluções inovadoras e utilizáveis através de uma maratona 

de programação para as 6 metas internacionais em segurança do paciente. Sua metodologia 

fundamentou-se no conceito de hackathon, seguindo os passos de apresentação do problema - 

sendo neste, uma forma de implementar as seis metas internacionais em segurança do paciente -

; divisão das equipes; mini curso para apresentação da ferramenta de gerenciamento 

estratégico/modelagem de negócios, o Canvas, produção e construção do mínimo produto viável 

e, pitch; processo de mentorias na área de segurança do paciente, negócios, tecnologia e 

designer; pré pitch com os mentores especializados e, posteriormente apresentação do pitch 

final para a banca de jurados especializados. O evento aconteceu nos dias 9 e 10 de março, com 

duração de 24 horas. Foi feito divisão dos 72 inscritos aleatoriamente em sete grupos referentes 

às metas internacionais em segurança do paciente, sendo elas: 1-  Identificação Correta dos 

Pacientes; 2- Comunicação Efetiva; 3- Melhorar a Segurança dos Medicamentos de Alta 

Vigilância; 4- Cirurgia Segura; 5 - Redução do risco de infecções associadas aos cuidados; 6 - 

Prevenção de danos decorrentes de quedas e 7 - lesão por pressão. Foi apresentado o problema 

aos inscritos, sendo a equipe responsável pela criação até o final das 24 horas de uma solução 

inovadora que fosse capaz de implementar a meta internacional em segurança do paciente que 

os mesmos ficaram responsáveis. Após apresentação do problema, foi apresentado aos 

participantes o Canvas, ferramenta que auxilia no planejamento estratégico da equipe. Por 

conseguinte, as equipes se reuniram para início do brainstorming. Dedicido a ideia a qual os 

mesmos trabalhariam, o minicurso de mínimo produto viável (MVP) e pitch foram dados. 

Mentores na área de saúde, tecnologia, negócio e, designer ficaram responsáveis pela orientação 

e validação da solução durante todo o período de criação e desenvolvimento da ideia e do 

produto. No final do dia, as sete equipes se apresentaram a uma banca de jurados composta por 

quatro experts na área de conhecimento e, três equipes foram escolhidas conforme melhor ideia, 

equipe e viabilidade do negócio. Notou-se a capacidade dos grupos em construir um projeto 

maior, com objetivos claros e definidos, e uma capacidade ainda maior para engajar pessoas ao 

redor dele. Acredita-se na importância deste tipo de evento como forma de encontrar soluções 

inovadoras e criativas para problemas na saúde. 

 
Apoio: SEDECTES, CER, SCCD, HNSS, UFVJM, FXNET, CUIDARE, NEXTEP, PROEX. 
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SINT0362 - Instrumento de gestão da cobertura do exame Papanicolau 

na atenção primária a saúde 
 

HEVERTY APARECIDO RIBEIRO,LEANDRO PINHEIRO RODRIGUES,ELIANE 

RODRIGUES DE ARAUJO,LETICIA MIRANDA SILVA,MIRTES RIBEIRO,GEORGE 

SOBRINHO SILVA 

 
E-mail: hevertytchetche@gmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Os sistemas de informação têm se tornado cada vez mais presentes nos processos de 

trabalho, inclusive na área da saúde, devido a sua rapidez na propagação de informações e apoio 

nas ações administrativas. Durante o estágio da disciplina Administração em Serviços de Saúde 

na Atenção Básica, do curso de Enfermagem da UFVJM, surgiu a proposta de criação e 

implementação de um instrumento que oferecesse os recursos necessários para o gerenciamento 

da oferta dos exames preventivos de câncer de colo de útero numa unidade de saúde da família 

do município de Diamantina. 

O objetivo foi criar e desenvolver um instrumento que favorecesse o gerenciamento da oferta 

dos exames preventivos de câncer de colo uterino em uma unidade de saúde. 

O instrumento foi desenvolvido com participação de profissionais de uma unidade de saúde da 

família, junto com discentes e docentes no estágio da disciplina. Assim, foi desenvolvida uma 

planilha eletrônica off-line elaborada no programa EXCEL em que foram criados mecanismos 

que favorecessem o cadastro das mulheres da unidade de saúde, o registro das informações 

sobre a periodicidade e resultados dos exames, cartão do SUS e prontuário, microárea, 

responsável pela coleta e outros. Trata-se de um relato de experiência de ensino que propôs o 

desenvolvimento do instrumento. 

A planilha foi implementada na unidade de saúde do bairro bom Jesus, em que foram 

cadastradas mulheres a partir do cadastro dos prontuários da unidade de saúde. A partir dessas 

informações tem sido possível realizar o monitoramento da cobertura e da periodicidade de 

realização dos exames, assim como identificar faltosas e mesmo as não contempladas, 

favorecendo a melhor organização da oferta e cobertura dos exames. A ferramenta proposta teve 

uma boa aceitação por parte dos profissionais, visto que os ajudaria no seu processo de 

organização do trabalho, como no planejamento das atividades, organização da oferta dos 

exames e a realização da busca ativa das usuárias do serviço.  

Conclui-se que foi um trabalho muito importante para os discentes da disciplina, já que 

favoreceu a melhor compreensão não apenas da realidade dos serviços de saúde, mas da 

importância do planejamento e organização da assistência, assim como do papel gerencial do 

enfermeiro na atenção primária. O instrumento possibilita aumentar a adesão das mulheres na 

realização dos preventivos, promovendo melhoria na saúde das mesmas, proporcionar uma 

assistência integral e facilitar o trabalho da equipe de saúde. 

 

 
Apoio:  
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SINT0363 - MATRIZ SWOT NA GESTÃO HOSPITALAR: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 
 

NOEMI PEREIRA DE CARVALHO,JOSIELE RODRIGUES DOS SANTOS SALES,LUIS 

GUSTAVO VIEIRA AVELAR,MARIZA DIAS XAVIER 

 
E-mail: npcmoc@yahoo.com.br 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Objetivo: Relatar a experiência do enfermeiro gerente e assistencial a partir de uma 

das ferramentas de Gestão, a Matriz SWOT em um Hospital do Norte de Minas. Métodos: 

Trata-se de um relato de experiência realizado no primeiro semestre de 2017, durante o estágio 

curricular da Graduação em Enfermagem em um setor de internação de um hospital do Norte de 

Minas Gerais. Resultados: Os resultados da temática pesquisada foram analisados a partir do 

objetivo da proposta, este instrumento consiste no planejamento estratégico da prática do 

enfermeiro e representação dos aspectos importantes na organização de um setor. No ambiente 

interno os pontos fortes enfatizaram uma prestação de serviço e atendimento humanizado, e uma 

equipe capacitada e especializada. A Sistematização da Assistência em Enfermagem é 

executada pelo profissional enfermeiro, obedecendo a princípios de classificação o Perroca, 

além de ter organização no dimensionamento da enfermagem do setor, papel do enfermeiro 

gestor da unidade. A responsabilidade é compartilhada, uma vez que, a melhora do paciente 

depende da equipe e seu comprometimento com a saúde do usuário. Nos pontos fracos 

observou-se que os recursos disponibilizados são irrisórios, estrutura física, materiais, recursos 

humanos e equipamentos em não conformidade, o que pode gerar desmotivação dos 

profissionais. Nos fatores externos há oportunidades da instituição em expansão tecnológica, a 

acreditação hospitalar, entre outros. Nas ameaças,  verificou-se que há barreiras com outras 

instituições e modificações na política de saúde, o que pode interferir indiretamente na 

instituição pesquisada. Conclusão: Pode-se concluir que as ferramentas gerenciais contribuem 

de maneira significativa para prática do enfermeiro, é um instrumento operante dentro de uma 

organização, pois aponta o que deve ser alterado e amplia pontos que estão sendo trabalhados, 

instrumentos que devem estar cada vez mais presentes no cotidiano do enfermeiro, aliando-se à 

liderança e ao cuidado de qualidade o que torna o processo de gestão satisfatório, ampliando 

cada vez mais a cultura da qualidade na enfermagem, objetivando a excelência do serviço. 

 
Apoio:  
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SINT0364 - O SER PRECEPTOR NA ENFERMAGEM: do 

entendimento às contribuições 
 
HERLON FERNANDES DE ALMEIDA,PATRÍCIA DE OLIVEIRA LIMA,MARCOS LUCIANO 

PIMENTA PINHEIRO,EDUARDO STEHLING URBANO 

 
E-mail: herlonfernandes@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Esta pesquisa objetivou estudar a compreensão dos enfermeiros que atuam como 

preceptores de estágio em uma instituição de serviço de saúde(ISS) de Diamantina, Minas 

Gerais, cenário de ensino aprendizagem do curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sobre o ser preceptor e 

suas contribuições para a formação dos discentes deste curso. Trata-se de um estudo 

exploratório/descritivo, de abordagem qualitativa. Para a produção dos dados empíricos foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas e questionário, aplicados aos enfermeiros da ISS. Os 

instrumentos de coleta de dados contemplaram as seguintes questões: O que você tem a dizer a 

respeito do estágio supervisionado para a formação dos novos profissionais de enfermagem? 

Como você percebe a sua função de preceptor dos alunos em estágio supervisionado no seu 

setor de trabalho? Como você percebe a função do tutor (professor) no estágio supervisionado? 

Na sua visão o estágio tem trazido contribuições ao serviço? Você enfrenta dificuldades para 

desempenhar a função de preceptor de alunos em estágio supervisionado? Como tem sido a 

relação entre a instituição acadêmica (UFVJM) e a assistencial no que diz respeito ao estágio 

supervisionado? Que sugestões você poderia dar para o melhor desenvolvimento desse estágio? 

O quantitativo dos entrevistados foi limitado conforme o critério de saturação e os dados 

analisados por meio da análise de conteúdo. As entrevistas possibilitaram compreender o que é 

o ser preceptor sob a ótica dos enfermeiros preceptores da ISS nas seguintes categorias: estágio 

supervisionado e suas contribuições; o ser preceptor na formação acadêmica; integração 

academia e serviço de saúde. A partir das falas dos preceptores pôde-se perceber que apesar de 

todos reconhecerem a importância do estágio supervisionado, ainda há a visão do aluno como 

mão de obra. Em relação às suas funções e as do docente os entrevistados mostraram que, 

apesar de terem pontuado algumas tarefas, não souberam delinear as obrigações de cada 

profissional. O distanciamento dos preceptores com a academia de uma forma geral ficou 

evidenciado em suas falas. A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que existe a 

necessidade de maior integração entre os enfermeiros preceptores das ISS com a equipe 

responsável pelo estágio supervisionado da instituição de ensino proponente. 

Palavras-chave: Preceptoria. Enfermagem. Estágios. Compreensão. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, 

SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT0365 - O USO DE ANTIBIÓTICOS, SEM PRESCRIÇÃO, POR 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA FACULDADE NO 

NORTE DE MINAS GERAIS 
 

FERNANDA CAROLINE RAMOS BARBOSA,KARLA TAISA PEREIRA COLARES 

 
E-mail: fernandacaroline222@outlook.com.br 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este estudo objetivou conhecer a prevalência do uso de antimicrobianos, sem 

prescrição, por acadêmicos do curso de enfermagem, da Faculdade Vale do Gorutuba- FAVAG, 

em Nova Porteirinha-MG. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e transversal, no qual a 

coleta de dados ocorreu no primeiro semestre letivo de 2017, através de um questionário. Os 

acadêmicos responderam ao questionário voluntariamente e anonimamente, adotando-se como 

critério de exclusão os discentes com idade inferior a 18 anos ou aqueles que não consentiram a 

participação através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. Esses dados são 

resultados parciais de um projeto de iniciação científica. Dos 143 questionários analisados, 

86,01% são do sexo feminino e apenas 13,99% do sexo masculino. Santos et al., (2012) 

salientam que é comum a grande quantidade de mulheres presentes nos cursos da área da saúde, 

enquanto há, geralmente, uma maior prevalência de homens na área dos cursos de exatas. 

Referente à faixa etária, a grande maioria dos acadêmicos 68,53% apresenta idade entre 18 e 23 

anos. Sobre já ter se automedicado em algum momento da vida, 97,90% responderam sim, 

sendo que 7,69% afirmaram já ter se automedicado com antibióticos. Os antibióticos são 

essenciais no combate a infecções causadas por bactérias, e são de fundamental importância no 

tratamento de diversas patologias. No entanto, seu uso indiscriminado tem sido responsável pela 

resistência bacteriana, um grande e grave problema de saúde na atualidade. Neste sentido, houve 

a necessidade de uma regulamentação específica para a comercialização de antibióticos, a RDC 

Nº20/2011 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA que proíbe a venda de 

antibióticos sem receita. Diante do exposto, a prevalência do uso de antimicrobianos, sem 

prescrição, identificada neste estudo merece atenção uma vez que, pode representar uma prática 

já enraizada na cultura prévia dos estudantes. Salienta-se a necessidade de se preparar esses 

futuros profissionais para a tomada de decisões consciente e responsável quando obtiverem 

acesso aos medicamentos na vida profissional assim como, para que estes sejam educadores 

para o uso racional de medicamentos. Conclui-se que o conhecimento sobre a prevalência do 

uso de antibióticos, sem prescrição, é de grande importância para a saúde pública, uma vez que 

a resistência microbiana é um atual e grave problema de saúde.  

  

Aprovação Comitê de Ética: CEP/UNIMONTES 1.960.295/2017 

 
Apoio: FAVAG/FUNVALE 
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SINT0366 - O USO DO GLUTARALDEÍDO NO PROCESSO DE 

DESINFECÇÃO QUÍMICA DE INSTRUMENTOS 

TERMOSSENSÍVEIS 
 

CLÉBER LIVIO RODRIGUES CARVALHO 

 
E-mail: cleberufvjm@outlook.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Esse trabalho trata-se de atividades da disciplina de Administração em serviços de 

saúde hospitalar. O campo de estágio foi o Hospital Nossa Senhora da saúde, o desfio era 

construir um POP (procedimento operacional padrão) sobre o uso de um desinfetante de alto 

nível cujo princípio ativo é a substância Glutaraldeído, também denominada por Dialdeído ou 

Pentanedial. Nome comercial Glutaron pronto uso, produzido por RIOQUIMICA. Tal processo 

é realizado em uma sala com ligação direta ao corredor de acesso ao BC, sem ventilação 

adequada, sem impresso próprio para o registro do material que foi processado. Também não há 

impresso próprio para registro e controle do PH da solução de glutaraldeído, prática crucial e 

indispensável para verificação da qualidade do processo de desinfecção de alto nível. PH ideal 

está entre 5,50 a 8,0.No CME , não há atualmente local próprio para realizar a desinfecção 

química pois, esta requer espaço exclusivo e no interior da área limpa.Segundo a ANVISA a 

desinfecção de alto nível é um processo físico ou químico que destrói a maioria dos 

microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número 

elevado de esporos bacterianos.Na seção VIII que trata da desinfecção química, no artigo 86 a 

RDC N°15 diz: O CME que realize desinfecção química deve dispor de uma sala 

exclusiva.Considerando as normas da ANVISA e a realidade atual o CME tem potencial para 

realizar a desinfecção química desde que sua área limpa passe por uma adequação numa área 

hoje destinada ao descanso dos funcionários se possível reduzindo a área desta.O procedimento 

operacional padrão feito prever o cenário em que este seja aplicável, ou seja, foi realizado com 

base em um estudo da literatura sem a visualização de um ambiente real pois este ainda não está 

pronto (sala de desinfecção química, CME) portanto, pode ser que seja omisso de algum 

procedimento ou ação.A adequação às normas dos órgãos competentes é uma obrigação legal 

dos estabelecimentos de saúde, entretanto, isso geralmente requer investimentos em recursos 

materiais e humano. Por isso, é necessário um planejamento orçamentário para realização das 

adequações em questão pois essas serão custosas à casa. 

 
Apoio:  
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SINT0367 - Olhar da equipe de enfermagem quanto à assistência 

provida 
 
JOSÉ CRISTIANO RAMOS GLÓRIA,MARISTELA O LARA,EMERSON VINICIUS OLIVEIRA 

BRAGA,FERNANDO PEREIRA CHAVES,DULCE APARECIDA MARTINS,PATRÍCIA WICHR 

 
E-mail: jcristianosomar@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Introdução: A enfermagem, dentro dos serviços de saúde, é considerada fundamental 

na atenção ao paciente. Assim, sua visão sobre a prática executada é necessária como 

componente de avaliação de qualidade da assistência e reflexão sobre a prática. Objetivo: 

Compreender a percepção da equipe de enfermagem sobre os cuidados providos em uma 

unidade de clínica médica de um hospital de referência macrorregional em saúde do interior do 

estado de Minas Gerais. Método: A metodologia utilizada foi o estudo de caso, abordagem 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistados 11 profissionais de 

enfermagem (Técnicos e Enfermeiros), funcionários a pelo menos um ano no local do estudo. 

Utilizou-se a Análise de Conteúdo Temático para interpretação dos dados e posterior 

categorização temática. Resultados: A análise dos dados revelou que a equipe de enfermagem 

possui um bom relacionamento interpessoal, reconhece a necessidade de capacitação e maior 

humanização nas ações como requisitos para a melhoria da assistência prestada. Enfatizam o 

papel e a postura do enfermeiro como norteador na condução do processo de trabalho da equipe. 

Por outro lado, as entrevistas revelaram que existem dificultadores (recursos humanos e 

materiais insuficientes, desorganização do processo de trabalho) para que se possa prestar uma 

assistência satisfatória. Conclusão: A percepção da equipe de enfermagem sobre os cuidados 

providos revela potencialidades relacionadas a interdicisplinaridade, autoavaliação positiva e 

deficiências em relação a capacitações, humanização e processo de trabalho; todo esse  conjunto 

influencia no nível de qualidade dos serviços prestados.  

  

DESCRITORES: Enfermagem. Capacitação Profissional. Qualidade da Assistência à Saúde. 

Serviço Hospitalar de Enfermagem. Gestão de Qualidade. 

m 
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SINT0368 - PERCEPÇÃO DAS MULHERES DURANTE A 

SÍNDROME CLIMATÉRICA 
 
JOSIELE RODRIGUES DOS SANTOS SALES,NOEMI PEREIRA DE CARVALHO,CRISTIANO 

LEONARDO DE OLIVEIRA DIAS 

 
E-mail: josielesales785@gmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo:  
Resumo: O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma fase 

fisiológica da vida e não uma patologia, e nem sempre está associado às alterações físicas e 

emocionais. O estudo teve como objetivo compreender as percepções das mulheres sobre a 

Síndrome Climatérica. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. A seleção baseou grupo 

de mulheres  entre 45 a 65 anos e como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 

formulário,  roteiro para entrevista semiestruturada e a aplicação do Índice Menopausal de 

Kupperman (IMK) para estratificar a gravidade das manifestações clínicas da Síndrome 

Climatérica. A percepção e o significado do climatério para as mulheres selecionadas foram 

apreendidos por meio da análise de conteúdo usando como referencial teórico metodológico a 

Análise de Conteúdo de Bardin.  O presente estudo foi submetido para avaliação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Unimontes.  Os resultados evidenciados, são dados parciais da percepção 

das mulheres sobre o climatério, as quais apresentaram dificuldade para lidar. Pode-se observar 

na fala de: M:1”eu desconhecia o que era menopausa/climatério, para mim é a mesma 

coisa,nunca tinha pesquisado sobre o assunto, nunca   tinha tido a curiosidade de pesquisar 

nada. A qualidade de vida é péssima”. M:2”Nunca tinha visto falar do climatério, já tinha visto  

falar da menopausa... é ruim demais,minha qualidade de vida mudou muito,principalmente em 

alguns pontos, minha vida ficou horrível depois da menopausa". As falas revelam a falta de 

conhecimento das mulheres sobre o climatério e devido a isso não sabem diferenciar um do 

outro, o que favorece as mesmas a ter dificuldade de lidar com essa fase de vida levando-as a 

vivenciar uma qualidade de vida ruim. Dessa forma, vale ressaltar a grande importância da 

assistência dos profissionais da saúde às mulheres Climatérica no reconhecimento da 

sintomatologia, e na melhoria da qualidade de vida. O climatério é uma etapa de vida 

consideravelmente prolongada, onde se verificam mudanças e um conjunto de alterações 

fisiológicas e psicológicas provocadas pelo decréscimo dos níveis hormonais e são vivenciados 

de forma diferentes por cada mulher. Considera-se à necessidade de programar assistência em 

que a mulher possa expressar os sentimentos acerca do momento vivido, não podendo mais 

restringir a saúde nessa fase às questões meramente orgânicas. 

 Comitê de Ética: parecer consubstanciado n°: 2.082.463/2017 
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SINT0369 - PERCEPÇÃO DE UM PARTICIPANTE EM EVENTO 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE SEGURANÇA DO 

PACIENTE EM DIAMANTINA/MG. 
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CUNHA,GUSTAVO OLIVEIRA FÉLIX,NADABY DE OLIVEIRA MATOS,THAIS APARECIDA 
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Resumo: Objetivou-se descrever a percepção da participante do Workshop Integrado de 

Inovação em Segurança do Paciente (WIISP). A metodologia aplicada foi a divisão dos 72 

inscritos aleatoriamente em sete grupos referentes às metas internacionais em segurança do 

paciente, sendo elas: 1 - Identificação Correta dos Pacientes; 2 - Comunicação Efetiva; 3 - 

Melhorar a Segurança dos Medicamentos de Alta Vigilância; 4 - Cirurgia Segura; 5 – Redução 

do risco de infecção associado ao cuidado; 6 - Prevenção de danos decorrentes de quedas e, 7 - 

Prevenção de danos decorrentes de lesão por pressão. Foi apresentado o problema aos inscritos, 

sendo cada equipe responsável pela criação na qual tinham 24 horas para apresentar uma 

solução inovadora, que fosse capaz de implementar a meta internacional em segurança do 

paciente que os mesmos ficaram responsáveis. Após exposição do problema, foi apresentado 

aos participantes o Canvas, ferramenta que auxilia no planejamento estratégico da equipe. Por 

conseguinte, as equipes se reuniram para início do brainstorming. Foram ministrados os 

minicursos de mínimo produto viável (MVP) e pitch. Mentores na área de saúde, tecnologia, 

negócio e designer ficaram responsáveis pela orientação e validação da solução durante todo o 

período de criação e desenvolvimento da ideia e do produto. No final do dia, as sete equipes se 

apresentaram a uma banca de jurados composta por quatro experts na área de conhecimento e 

três equipes foram escolhidas conforme melhor ideia, equipe e viabilidade do negócio. Como 

integrante da equipe vencedora do WIISP – Cirurgia Segura – a percepção como participante do 

evento foi de muito aprendizado e conhecimento, visto que o evento nos proporcionou uma 

abordagem inovadora em solucionar problemas presentes em nosso cotidiano. O Workshop nos 

fez interagir com outros setores assistenciais das instituições de Diamantina e solucionarmos 

uma demanda comum à todos, a necessidade de promover cirurgias em local de intervenção 

correto, com procedimento correto no paciente correto. Tendo como diferencial o 

desenvolvimento de um aplicativo para viabilizar a segurança ao paciente, visamos um maior 

acesso às informações deste pelos profissionais da instituição, organização dos setores para a 

promoção da cirurgia segura, diminuição de custos evitáveis por cancelamento de cirurgias, bem 

como eventos adversos como a ansiedade, o jejum desnecessário e imprevistos voltados ao 

paciente, isso tudo aliado à segurança da informação. 
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SINT0370 - PERFIL DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROJETO 

GESTANTE EM FOCO: O RESGATE DA AUTOESTIMA 
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RIBEIRO,HELISAMARA MOTA GUEDES,DAISY DE REZENDE FIGUEIREDO 

FERNANDES,BÁRBARA RIBEIRO BARBOSA,EDIENE DAYANE LIMA,DÉBORA 

FERNANDES DE MELO VITORINO 

 
E-mail: heloisabarroso@yahoo.com.br 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo traçar o perfil das gestantes atendidas no projeto de 

extensão: Gestante em foco o resgate da autoestima, desenvolvido no período de abril de 2017 a 

março de 2018, registrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Foram realizados oito encontros com 96 gestante, nos municípios de 

Datas, Gouveia e Diamantina. Das gestantes, 46,4% eram casadas, a média das idades das 

gestantes foi de 28,3 anos (DP=9,4), 42,8% com Ensino Superior Completo, 50% possuíam 

plano de saúde. A média da Idade Gestacional foi de 23,4 semanas. Em relação ao hospital de 

preferência de parto, 100% das gestantes responderam o Hospital Nossa Senhora da Saúde 

(HNSS) em Diamantina - MG. Em relação ao tipo de parto, 78,5% optaram por um parto 

normal. Sobre o pré-natal, 33,9% das gestantes procuraram serviços particulares, seguido de 

26,7% que fizeram o pré-natal em serviços públicos. O local do pré-natal foi respondido com 

67,8% das gestantes em Diamantina, 28,5% em Datas e 3,57% em Gouveia. Conhecer o perfil 

das gestantes proporciona traçar estratégias para melhor atendê-las e proporcioná-las um melhor 

resgate de autoestima, conhecendo-as de uma maneira mais ampla para melhoria dos serviços 

para com elas e seus bebês.  

 

 
Apoio: PIBEX 
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SINT0371 - Perfil dos idosos internados em uma instituição 

filantrópica de Diamantina – MG 
 
JULIANA NUNES COSTA CORGOZINHO,THABATA COAGLIO LUCAS,PAULO HENRIQUE 

DA CRUZ FERREIRA,RENATA ARAUJO DA CRUZ,SUELE SANTOS DE ALMEIDA 

 
E-mail: juliananunesenf@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo determinar o perfil sócio-demográfico dos idosos 

internados em uma instituição filantrópica na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Foi realizado 

um estudo retrospectivo, descritivo do tipo documental, onde foram analisados os prontuários 

dos idosos internados no período de janeiro a outubro de 2017, e através de um instrumento pré-

formulado foram coletados os dados pertinentes a pesquisa. Os dados foram compilados para 

um banco de dados computadorizado e através do programa SPSS 22.0 foi realizada análise 

estatística descritiva e de associação utilizando como significância 5% em todas as análises. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 2.468.631. 

No período citado a instituição em questão obteve 2058 internações referentes a pacientes 

idosos, (idade igual ou maior que 60 anos) sendo realizada coleta de 400 prontuários de acordo 

com cálculo amostral. Verificou-se que a maioria dos idosos internados encontrava-se com 

idade acima de 80 anos (35%), do sexo masculino (52,7%), união instável (48,8%), pacientes 

provenientes de zona urbana (73,8%). Quanto aos aspectos clínicos verifica-se maior taxa de 

internação por patologias referentes a clínica médica 258 (64,5%), período de internação de 1 a 

10 dias (79%), sendo na maioria primeira internação 230 (57,5%), 74,8% possuíam patologias 

prévias, 74,8% apresentaram como desfecho a alta. A associação entre idade e desfecho da 

internação destacou que a frequência de óbitos foi maior em idosos maiores de 80 anos. 

Conclui-se que o estudo permitirá que os profissionais atuantes conheçam o perfil de seus 

idosos internados possibilitando um planejamento das ações direcionadas as demandas 

encontradas, levando em consideração que essa parcela da população apresenta maior 

vulnerabilidade e maior risco de declínios funcionais, quedas, hospitalizações, 

institucionalizações e morte. 
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SINT0372 - PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA 

UNIDADE HOSPITALAR DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DE UMA 

CIDADE DO INTERIOR DE MINAS GERAIS 
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Resumo: A ortopedia vem se destacando nos últimos anos. Seu campo de ação consiste na 

prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sistema músculo esquelético. Tais 

distúrbios causam dor, deformidades e perda da função e estão em segundo lugar em frequência 

de acometidos na população em geral que procuram atendimento médico. O enfermeiro é o 

profissional que atua mais próximo do cliente, portanto, sua presença como elemento agregador 

vai desde o diagnóstico da fratura até a alta terapêutica. É importante que este profissional 

conheça sua clientela pois, ele atua no campo da reabilitação, intensificando e/ou colaborando 

na recuperação física, contribuindo para a melhora da funcionalidade do segmento acometido e, 

também atua em ações preventivas proporcionando uma melhor assistência prestada a esses 

pacientes. Portanto, este artigo propõe descrever o perfil dos pacientes internados nas 

enfermarias de traumato-ortopedia do hospital de Diamantina, Minas Gerais. O estudo foi 

realizado através de coleta de dados em prontuários no período de Janeiro a Dezembro de 2015. 

Os 509 pacientes inclusos no estudo tinham em média 46 anos, sendo 161 mulheres e 348 

homens. Aproximadamente um quarto da população atendida apresentou a hipertensão como 

comorbidade prévia. A faixa etária que mais sofreu com os traumas ortopédicos, totalizando 195 

pessoas, foram as compreendidas entre 35 e 64 anos de idade. O Trauma mais recorrente foram 

as fraturas (88,6%) e os Traumas 39 (7,7%). A principal etiologia de lesões foi a queda de 

própria altura 148 (29,8%) seguida das quedas de motocicleta 136 (26,7%) e o segmento 

corporal mais afetado foi o Fêmur (20%). Os tratamentos mais utilizados foram o Tratamento 

Cirúrgico 418 (82,1%) e a Redução Incruenta 38 (7,5%). O tempo médio de internação foi de 5 

dias e o principal desfecho foi a alta hospitalar 98,8%, porém, 5,9% foram reinternados devido a 

novas fraturas 27 (90%). Observou-se um perfil semelhante aos encontrados na literatura, 

portanto, há necessidade de medidas preventivas associadas à conscientização da população 

diante dos agravos provocados pelo trauma ortopédico. Deste modo, o presente estudo serve 

como forma de contribuição para o conhecimento da caracterização do perfil hospitalar dos 

pacientes por causas externas e outras nos serviços públicos de saúde do Brasil, possibilitando 

uma maior compreensão sobre esses agravos, ao complementar as informações já divulgadas. 
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SINT0373 - Perfil nutricional e atividade física da população 

participante de uma ação intervencionista no Mercado Velho de 

Diamantina/MG 
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Resumo: O estudo teve como objetivo relacionar os dados do perfil nutricional com a atividade 

física. Trata-se de uma ação realizada no Mercado Velho, em Diamantina-MG, no mês de 

fevereiro/2018. Esta ação faz parte da disciplina de Saúde do adulto: enfermagem médica, tendo 

como foco a promoção da saúde. Foi oferecido a população, cálculo das medidas 

antropométricas, levantamento de dados para estratificação de risco cardiovascular e orientações 

de saúde. Os dados foram tabulados no programa SPSS e precedida análise estatística descritiva 

e bivariada. Foi realizado teste de normalidade dos dados e ANOVA. A coleta foi realizada com 

58 participantes. Destes, a média de idade foi de 49,9 anos, mínimo de 16 anos e máximo de 86 

anos. O peso médio dos participantes foi de 70,1Kg, sendo o mínimo de 49KG e máximo de 

103Kg. Em relação ao IMC, 2 (3,4%) eram baixo peso, 22 (37,9%) normais, 24 (41,4%) 

sobrepeso, 7 (12,1%) obeso classe I e 2 (3,4%) obeso classe II. Quanto a atividade física, 14 

(24,1%) são ativos, 5 (8,6%) moderados e 39 (67,2%) são inativos. A média da circunferência 

da cintura foi de 87 cm, sendo o mínimo de 70 cm e máximo de 114 cm. Não foi encontrada 

relação estatística significativa entre fazer atividade física e possuir IMC adequado (p>0,05), 

uma vez que a maior parte dos participantes são inativos e com peso elevado. Não foram 

coletados dados relacionados ao tempo que realizam a atividade física, horas de dedicação 

semanal, controle da alimentação, doença de base, dentre outras variáveis que possam interferir 

na redução do IMC. Conclui-se que os profissionais devem realizar atividades de promoção a 

saúde por meio de ações educativas que envolvam toda a comunidade a fim de detectar e 

intervir nos fatores de risco que predispõem a comorbidades (idade, peso, IMC, sedentarismo e 

CC). Evidencia-se a importância da Atenção Primária como protagonista no diagnóstico precoce 

do processo patológico de doenças crônicas e cardiovasculares e sua importância na elaboração 

de intervenções na prevenção destes agravos.  
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SINT0374 - PERSPECTIVAS DOS PACIENTES E TRATAMENTO 

DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. 
 

ANA FLÁVIA BARROSO,MARIA DA PENHA RODRIGUES FIRMES,MARIMAR DA LUZ 

SANTOS GUIMARÃES 

 
E-mail: flanbar2007@hotmail.com 
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Resumo: As Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é um problema de saúde pública. 

Inicialmente era predominante em ambientes rurais e periurbanos, agora encontram-se também 

em centros urbanos. O ambiente característico e propício à ocorrência da leishmaniose é aquele 

de baixo nível socioeconômico, pobreza, prevalente em grande medida no meio rural e na 

periferia das grandes cidades. A LTA não é contagiosa, e acomete pele e mucosas.  Objetivo: 

caracterizar os depoimentos de pessoas que submeteram ao tratamento. Metodologia: Estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa. Realizado a partir de um estudo retrospectivo dos dados 

biológicos, sociodemográficos, epidemiológicos (indicadores epidemiológicos)-contidos em 

bancos de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e registros em 

formulários do período de 2010 à 2016 (prontuários, ficha A, outros). Utilizou-se da análise de 

discurso para os depoimentos dos indivíduos que submeteram ao tratamento. Resultados e 

Discussão: Após a seleção dos depoimentos, emergiram nove categorias: causas externas, 

reações fisiológicas, dor e sofrimento, tratamento alternativo, cuidados com a lesão, desafios do 

diagnóstico, medicamentos e suas reações, reinfecção, doenças associadas - que traduziram a 

experiência vivencial dos entrevistados diante da patologia. O estudo segue a resolução 466/12 

CNS, através da análise do Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM sob o parecer nº 2.292.403 

Conclusão: As condições de vida e trabalho dos indivíduos estudados influenciaram diretamente 

nos padrões da saúde e da doença. Feito sugestões a cerca da implantação de programas de 

educação em saúde (a nível local, regional e municipal), capacitação dos profissionais de áreas 

afins para o registro correto das informações, realização de investigação, diagnóstico oportuno, 

tratamento adequado e criação de parcerias interinstitucionais que visem a implementação das 

ações de interesse sanitário. 

 
Apoio: À Superintendência Regional de Saúde de Diamantina/MG e aos funcionários dos 

Setores Municipais de Epidemiologia dos municípios de Diamantina e Serro - pelas prestimosas 

contribuições para esse estudo. 
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SINT0375 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO (CME) DE 

UM HOSPITAL GERAL NO INTERIOR DE MINAS GERAIS 
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Resumo: O Procedimento Operacional Padrão (POP) ou guideline é uma forma de sanar 

dúvidas e orientar o desenvolvimento de atividades e ações realizadas pelos trabalhadores em 

uma unidade de saúde. A padronização de serviço deve estar de acordo com a rotina da 

instituição, ser embasada em estudos científicos e regimentos específicos e toda a equipe de 

saúde deve adotar as diretrizes instituídas no guideline. A Central de Material Esterilizado 

(CME) é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos que atende a mais de 

um serviço de saúde de um mesmo gestor (BRASIL, 2012) e também pode terceirizar os seus 

serviços. Tradicionalmente as atividades laborais realizadas nesta unidade é realizada pela 

equipe de enfermagem e os enfermeiros são os responsáveis a pela elaboração e atualização dos 

POP’s. Durante a prática da disciplina Administração do Serviço Hospitalar foi destacado junto 

a enfermeira da CME a necessidade de elaboração e atualização de alguns POP’s da unidade 

visto que foi feita ampliação da área física do setor e uma reorganização do processo do trabalho 

será instituída. Neste trabalho objetivou-se divulgar alguns POP’s essenciais para o 

processamento de produtos na CME. Trata-se de um trabalho desenvolvido durante a disciplina 

de Administração Em Serviços Hospitalares na Central de Material Esterilizado (CME) em um 

hospital geral de médio porte no interior de Minas Gerais durante o mês de janeiro e fevereiro 

de 2018. No decorrer das atividades de atualização dos POP’S, pode-se perceber que houve 

poucas mudanças em relação a rotina do setor, entretanto, muitos procedimentos eram 

realizados sem a existência de um POP específico para a realização do mesmo. Todos os POP’s 

elaborados e atualizados foram lidos, revisados e  atualizados pela enfermeira do setor e duas 

acadêmicas do Curso de Enfermagem da UFVJM perfazendo o total de 18 POP’s, a exemplo da 

atualização da rotina da CME, do uso de EPI'S, da utilização detergente enzimático e 

hipoclorito de sódio, entre outros. A padronização dos procedimentos na CME com revisões 

periódicas permite atualizar as informações que norteiam o processo de trabalho com base em 

evidências científicas e regulamentos na perspectiva das melhores práticas, segurança do 

paciente, controle de infecção e avanço da qualidade total para a unidade funcional e, 

consequentemente da instituição prestadora de serviço hospitalar. 

Palavras-chave: esterilização; organização e administração; protocolos 

 
Apoio: AGRADECEMOS A UFVJM PELA AMPLIAÇÃO DA PESQUISA E EXTENSÃO 
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Resumo: A disciplina de Administração em Serviços de Saúde Hospitalar teve como proposta 

de estágio desenvolver alguma ação de acordo com a principal demanda do setor/serviço, neste 

caso, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A justificativa deste trabalho 

surgiu da necessidade da criação de um Procedimento de Sistema (PRS) de coleta de amostra de 

ferida infectada. Na instituição em questão, as amostras das feridas infectadas estavam sendo 

coletadas com swab. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) declara que este é 

o método menos recomendado para este tipo coleta, pois o swab dará falso positivo nos 

resultados de exames, uma vez que colhe microrganismos de colonização/residentes quando o 

objetivo é mostrar apenas os infectantes. Assim, surgiu a necessidade da revisão do PRS sobre a 

temática. Este estudo objetivou descrever o PRS acerca da coleta de amostra de ferida infectada. 

Trata-se de estudo descritivo sobre o estabelecimento de padrão para a coleta de amostra de 

ferida infectada em um hospital do interior de Minas Gerais em fevereiro de 2018. A coleta de 

amostra deve ser da seguinte forma: aspirar fluido (exsudato) da ferida ou retirar amostra do 

tecido da margem da lesão (BRASIL, 2013). O PRS é multidisciplinar, por isso chamado de 

procedimento sistêmico. Tem como finalidade mostrar detalhadamente as medidas que devem 

ser realizadas em uma tarefa. No caso em questão, o PRS criado apresenta de forma esmiuçada 

aos profissionais como proceder e quais materiais utilizar no momento de coletar amostras de 

feridas infectadas. Padronizar a coleta de amostra de ferida infectada de acordo com as 

recomendações atualizadas da ANVISA adequadas a realidade do hospital campos de prática 

permitiu viabilizar a obtenção de resultados mais fidedignos dos exames em que as amostras das 

feridas serão colhidas com os materiais adequados. O PRS em questão foi aprovado pela 

enfermeira da CCIH e encaminhado para aprovação do Setor de Qualidade da instituição. As 

padronizações são fundamentais para uniformizar e atualizar condutas no sentido de maximizar 

ações de segurança do paciente, das melhores práticas e da qualidade na assistência ao usuário. 

Palavras-chave: controle de infecções; protocolos; administração hospitalar. 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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Resumo: A queda em ambiente hospitalar é um evento traumático, multifatorial, habitualmente 

involuntário e inesperado, que pode ser recorrente em um mesmo paciente e, consequentemente, 

causar-lhe danos e demais consequência elevando os índices de morbimortalidade, tempo de 

internação e despesa institucional. Os fatores de risco para queda podem ser intrínsecos, 

relacionados ao próprio paciente, ou extrínsecos, relacionados à falta de segurança no ambiente. 

Para uma assistência mais segura e de qualidade, além de cuidados de enfermagem voltados às 

necessidades de cada cliente, o gerenciamento de risco de quedas, que inclua a sua 

identificação, notificação, investigação, aprendizado com os erros e mudança de processos, com 

vistas a evitá-las, ou ao menos diminuir a sua ocorrência se faz necessário. A instituição 

apresenta déficit se tratando de protocolos assistenciais que contribuem para a Política Nacional 

de Segurança do Paciente. Neste sentido, este trabalho objetivou elaborar um Protocolo 

Assistencial para a Prevenção e Redução de Quedas em Ambiente Hospitalar, durante a 

disciplina Administração em Serviços de Saúde Hospitalar do Curso de Enfermagem da 

UFVJM ocorrida no mês de fevereiro de 2018 em um hospital no interior de Minas Gerais que é 

referência regional em serviços de ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria 

e atendimento de UTI neonatal. O Protocolo foi adaptado da Escala de Quedas de Morse (EQM) 

(MORSE, 2009) que aborda seis aspectos que determina o risco de queda do paciente e contou 

com tópicos relacionados: os antecedentes de queda/história de queda; diagnóstico secundário 

do paciente; apoio na deambulação; terapia endovenosa em perfusão; tipo de marcha; estado 

mental/percepção mental. A EQM identifica através dos scores o risco de queda daquele 

paciente, variando de 0 a 145 pontos, sendo o risco de queda determinado em score acima de 45 

pontos. Neste sentido o protocolo é uma ferramenta para identificação, prevenção, promoção e 

qualidade na assistência pratada ao paciente lhe oferecendo maior segurança durante a 

institucionalização.  É indispensável o esforço contínuo do hospital a fim de que os profissionais 

da instituição mantenham o compromisso com a identificação de riscos e o registro de 

informações sobre quedas nos prontuários, bem como com a notificação adequada de sua 

ocorrência, de modo a preveni-las e corrigir desvios da assistência e no ambiente que exponham 

o paciente a esse evento adverso ao cuidado. 

 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
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Resumo: O aleitamento materno constitui o modo mais adequado de fornecer alimento para o 

crescimento e o desenvolvimento saudável de lactentes, com influência também na saúde 

biológica e emocional do binômio mãe-filho. Uma criança a termo e sadia tem os reflexos de 

rotação, sucção e de deglutição que facilitam a mamada, porém, alguns bebês têm dificuldades 

em mamar devido alguns fatores como: doença; presença de sinais de vômito, diarreia, 

sonolência, icterícia ou convulsões; prematuridade e etc.  Nesses casos, devem ser utilizados 

métodos alternativos para que o aleitamento ocorra de forma eficaz, como por exemplo, a 

translactação. Esta propicia o estímulo precoce da sucção, além de auxiliar os hormônios 

maternos responsáveis pela produção e descida do leite materno. É uma técnica que envolve 

fatores fisiológicos, facilitando o processo de transição da alimentação enteral para o seio 

materno (BRASIL, 2009). Consiste em utilizar um recipiente contendo leite (de preferência 

humano pasteurizado), colocado entre as mamas da mãe e conectado ao mamilo por meio de 

uma sonda. A criança, ao sugar o mamilo, recebe o suplemento e estimula a mama. Por ser um 

procedimento utilizado quando mãe e/ou criança têm dificuldade de iniciar e/ou estabelecer o 

aleitamento nos primeiros dias de vida, deve ser realizado de forma correta e precisa. O 

Procedimento Operacional Padrão (POP) instrui baseado em estudos científicos, descritos para 

alcançar a uniformidade na execução de uma função específica; padroniza as tarefas executadas 

pelos profissionais; minimiza erros acometidos e garante aos pacientes uma assistência de 

qualidade. Com intuito de favorecer a alimentação; estimular a sucção e fortalecer a 

musculatura orofacial do bebê além de aumentar a produção láctea da mãe, este trabalho 

objetivou na criação do POP de Translactação em um Hospital do Interior de MG em fevereiro 

de 2018, durante a disciplina de Administração em Serviços de Saúde Hospitalar. O POP foi 

elaborado de acordo com as normas regulamentadas pela ANVISA (2008), juntamente a artigos 

científicos. Apresenta os seguintes tópicos: objetivos; executantes; materiais necessários e 

condutas a serem realizadas pela equipe durante todo o processo. Este POP garante a 

uniformidade da assistência, um serviço seguro e de qualidade. É necessário o apoio 

multiprofissional e interdisciplinar para o manejo e incentivo do aleitamento materno durante a 

internação na unidade de cuidados neonatais. 

 

 
Apoio:  
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Resumo: O Centro Especializado em Reabilitação (CER) está inserido na atenção secundária 

em saúde prestando atendimento ambulatorial aos pacientes em reabilitação: física, auditiva, 

intelectual e visual. Contudo a instituição apresenta déficit em orientações sistematizadas com 

base em evidências científicas que auxiliam os profissionais de saúde e os gestores na tomada 

de decisão clínica frente às situações de urgência e emergência que as populações assistidas 

podem vivenciar. Na ocorrência de situações de risco é acionado o Serviço Médico de Urgência 

ou o Corpo de Bombeiros para o encaminhamento do paciente aos hospitais do município. Os 

protocolos surgem a partir de situações problemas recorrentes no serviço e demandam uma 

sistematização da assistência com eficácia, constituindo-se em instrumentos que contribuem 

para a organização do processo de trabalho e garantem maior resolutividade das ações em 

saúde. Neste sentido, na perspectiva de proporcionar acolhimento com resolutividade de forma 

humanizada e integral aos usuários em situação de urgência e emergência no CER, Diamantina 

Minas Gerais, este trabalho objetivou elaborar um Protocolo Assistencial de Urgência e 

Emergência durante a disciplina Administração em Serviços de Saúde Hospitalar do Curso de 

Enfermagem da UFVJM ocorrida nos meses de fevereiro e março de 2018. O Protocolo contou 

com tópicos relacionados às práticas de segurança ao paciente, separadamente, para o 

atendimento à criança e ao adulto, frente às principais ocorrências que são: crise hipertensiva; 

crise hipotensiva; hiperglicemia; hipoglicemia; obstrução das vias aéreas por corpo estranho; 

crise convulsiva; choque e parada cardiorrespiratória, vindo ao encontro das situações de risco 

demandadas nesta organização.  O protocolo tem como diferencial no atendimento a 

instrumentalização da equipe de enfermagem frente as ocorrências de urgência e emergência 

características do seguimento da população ali atendida; minimização de agravos do quadro 

inicial apresentado pelo usuário; otimização do atendimento com embasamento científico, 

segurança e agilidade no atendimento. Assim, o protocolo é uma ferramenta para o 

gerenciamento do serviço e do cuidado que além de padronizar as etapas do atendimento em 

enfermagem à pacientes em situações de risco, contribui para a efetividade da prestação de 

cuidado e maior autonomia do profissional na perspectiva das práticas seguras e da qualidade da 

assistência. 

 
Apoio: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) 
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Resumo: A pneumonia relacionada à assistência à saúde está entre as infecções mais frequentes 

no âmbito hospitalar, principalmente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva e 

sob ventilação mecânica (VM). A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) está 

associada ao aumento da morbimortalidade, falência de órgãos, tempo de internação, elevação 

de custos hospitalares e sofrimento do paciente e de familiares (ANVISA, 2009). Por sua 

incidência e suas implicações, devem ser adotadas medidas preventivas para se evitar as 

infecções do trato respiratório relacionadas à assistência à saúde. Os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) são instruções baseadas em estudos científicos, descritas para 

alcançar a uniformidade na execução de uma função específica dentro de um setor. Além disso, 

padroniza as tarefas executadas pelos profissionais de saúde, minimiza erros acometidos e 

garante aos pacientes uma melhor assistência e qualidade dos serviços prestados. Com intuito de 

evitar padronizar os procedimentos de assistência ao cliente em uso de VM; instituir 

mecanismos de controle e intercorrências; orientar os profissionais que executam as atividades a 

prática de VM; a recuperação mais rápida do paciente; diminuir os riscos de mortalidade, 

admissão na UTI, re-internação na instituição; duração da hospitalização; uso prolongado de 

antibióticos e os custos com excedentes, este trabalho objetivou na criação do POP Prevenção 

de Infecção do Trato Respiratório Relacionado ao uso de Ventilação Mecânica em um Hospital 

do Interior de MG em fevereiro de 2018, durante a disciplina de Administração em Serviços de 

Saúde Hospitalar. O POP apresenta os seguintes tópicos: indicações e competências; 

complicações; higienização das mãos; manutenção do decúbito elevado a 30-45°; adequação do 

nível de sedação e o teste de respiração espontânea; aspiração de secreção subglótica 

rotineiramente; higienização oral com antissépticos; uso criterioso de bloqueadores 

neuromusculares; cuidados com ventilador, umidificadores e sistema de aspiração; orientação 

quanto a extubação acidental e reintubação; monitoramento da pressão de CUFF; 

processamento de produtos de assistência respiratória. Este POP garante a uniformidade da 

assistência, um serviço seguro de qualidade e com segurança. É de suma importância a 

educação continuada dos profissionais quando esses procedimentos são atualizados a fim de 

mantê-los capacitados a racionalização das rotinas. 

 
Apoio:  
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Resumo: O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar está voltado para ações que visam o 

controle, vigilância, prevenção e melhoria na qualidade dos serviços prestados para evitar 

possíveis infecções. As Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) são as complicações mais comuns 

decorrentes do ato cirúrgico, tendo um impacto significativo na morbimortalidade do paciente. 

As ISC são consideradas eventos adversos frequentes, decorrente da assistência à saúde dos 

pacientes, que pode resultar em dano físico, social e/ou psicológico do indivíduo, sendo uma 

ameaça à segurança do paciente. Ademais, podem prolongar a estadia do paciente, aumentar a 

chance de readmissão hospitalar, cirurgias adicionais e, consequentemente, elevar gastos 

assistenciais com o tratamento. Considerando a sua evitabilidade, torna-se imprescindível a 

implementação de medidas de prevenção por meio da adesão a boas práticas. Os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) são instruções baseadas em estudos científicos, descritas para 

alcançar a uniformidade na execução de uma função específica dentro de um setor. Além disso, 

padroniza as tarefas executadas pelos profissionais de saúde, minimiza erros acometidos e 

garante aos pacientes uma melhor assistência e qualidade dos serviços prestados. Com intuito de 

evitar ISC, visando a recuperação mais rápida, diminuindo os riscos de mortalidade, admissão 

na UTI, re-internação na instituição, duração da hospitalização e os custos com excedentes, este 

trabalho objetivou na criação do POP de Prevenção e Controle de Infecções Cirúrgicas em um 

Hospital do Interior de MG em fevereiro de 2018, durante a disciplina de Administração em 

Serviços de Saúde Hospitalar. O POP apresenta os seguintes tópicos: recursos humanos e 

materiais; uso de luvas estéreis; potencial de contaminação cirúrgica (limpa, potencialmente 

contaminada, contaminada e infectada); cuidados no pré-operatório (antibioticoprofilaxia, 

tricotomia, controle de glicemia, temperatura, oxigenoterapia, preparo da pele, busca de focos 

infecciosos, tempo de internação); fatores de risco (obesidade, diabetes, tabagismo, uso de 

esteroides/imunossupressores) e cuidados no pós-operatório (avaliação de curativos, 

oxigenoterapia, temperatura e controle da glicemia). Este POP garante a uniformidade da 

assistência, um serviço seguro e de qualidade. É de suma importância a educação continuada 

dos profissionais quando esses procedimentos são atualizados a fim de mantê-los capacitados a 

racionalização das rotinas. 

 
Apoio:  
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Resumo: Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) são instruções detalhadas embasadas 

em estudos científicos, descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma função 

específica dentro de um setor e padronizar as tarefas executadas pelos profissionais de saúde. 

Essa uniformidade do serviço minimiza erros acometidos pelos funcionários e garante aos 

pacientes uma melhor assistência e qualidade dos serviços prestados de acordo com as suas 

necessidades. A falta de padronização dos procedimentos, inexistência de normas e rotinas e a 

não utilização de metodologia da assistência de enfermagem ou até mesmo a não atualização 

frequente dessa padronização, podem indicar desorganização do serviço devido às diferentes 

formas de conduta profissional. Erros de identificação correta do paciente podem ocorrer, desde 

a admissão até a alta do serviço em todas as fases do diagnóstico e do tratamento. Alguns 

fatores podem potencializar estes riscos como: estado de consciência do paciente; mudança de 

leito, setor ou profissional dentro da instituição e outras circunstâncias do ambiente. 

Considerando a relevância do POP, com intuito de proporcionar um atendimento com 

resolutividade, equidade e de forma humanizada aos usuários do serviço, além de garantir sua 

correta identificação, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes e assegurar que cuidado seja 

prestado à pessoa para a qual se destina, este trabalho objetivou-se a atualizar e implantar o POP 

de Identificação do Paciente em um Hospital do Interior de Minas Gerais em fevereiro e março 

de 2018 durante a disciplina de Administração em Serviços de Saúde Hospitalar. O POP 

apresenta os seguintes tópicos: identificação do paciente através de uma pulseira; especificação 

da pulseira quanto à cor, tamanho, conforto e facilidade de uso; identificação do profissional a 

colocar a pulseira no paciente; educação do paciente, acompanhante, familiar ou cuidador 

quanto ao uso da pulseira; confirmação da identificação do paciente antes do cuidado a ser 

prestado; identificação do paciente durante sua transferência para outro serviço de saúde, se 

necessário; notificação dos casos de identificação errada de pacientes. O POP de identificação 

do paciente garante a uniformidade da assistência, um serviço seguro e de qualidade. É de suma 

importância a educação continuada dos profissionais quando esses procedimentos são 

atualizados a fim de mantê-los capacitados a racionalização das rotinas. 

 
Apoio: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE DIAMMANTINA-MG, UFVJM 
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SINT0383 - Relato de experiência nos setores Gestão de Leitos e 

Núcleo de Segurança do paciente da Santa Casa de Caridade de 

Diamantina 
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OLIVEIRA BRAGA,LUCIANA DE FREITAS CAMPOS,IZABELA ROCHA DUTRA 

 
E-mail: ottohanauer@outlook.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: O atual modelo de atenção hospitalar, instituído pela Política Nacional de Atenção 

Hospitalar, contempla um conjunto de dispositivos de cuidado que asseguram o acesso, a 

qualidade da assistência e a segurança do paciente. Este trabalho apresenta a experiência 

vivenciada por discente do 8° período, do curso de Graduação em Enfermagem, na Gestão de 

Leitos (GL) e no Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da Santa Casa de Caridade de 

Diamantina (SCCD), no ensino prático da disciplina de Administração em Serviços de Saúde 

Hospitalar pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 

janeiro e fevereiro de 2018, bem como atualização e revisão do Manual do NSP, conforme 

solicitação dos supervisores. O relato de experiência funciona como um instrumento de pesquisa 

descritiva que proporciona uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações vivenciadas 

(SANTOS; ALMEIDA; REIS, 2013). A portaria n° 3.390, de 30 de dezembro de 2013, do 

Ministério da Saúde, define o gerenciamento de leitos como um dispositivo para otimização dos 

leitos, que deve ser utilizado na perspectiva da integração da prática clínica no processo de 

internação e de alta, com objetivo de aumentar a ocupação de leitos e, assim, otimizar sua 

utilização, melhorando o atendimento ao usuário (BRASIL, 2013). Já o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria GM, de 1 de abril de 2013, foi criado 

para colaborar com a qualificação do cuidado em saúde, enquanto a RDC n° 36, de 25 de julho 

de 2013, estabelece a obrigatoriedade de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP) em todos os estabelecimentos de saúde (ANVISA, 2016). Atuar nos setores descritos foi 

extremamente importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem, pois promoveu 

oportunidades de vivenciar na prática os conteúdos acadêmicos, propiciando dessa forma, a 

aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas à administração de enfermagem. 

 
Apoio:  
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SINT0384 - RESGATE DA AUTOESTIMA: ENFOQUE NAS 

GESTANTES 
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Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este trabalho objetiva contribuir com o resgate da autoestima das gestantes por meio 

de ações de educação em saúde e registro fotográfico. Trata-se de um projeto de extensão, 

realizado por meio de encontros com gestantes dos municípios de Diamantina, Gouveia e Datas, 

desenvolvido no período de abril de 2017 a março de 2018, registrado na Pro-Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Foram trabalhados 

durante os encontros questões de autoestima e valorização da mulher. Nestes encontros, elas 

também foram estimuladas a participarem das consultas de pré-natal e esclarecidos assuntos 

como aleitamento materno, cuidados na gestação, parto e puerpério, informações sobre a 

evolução da gestação, informações sobre exames realizados, sexualidade e outras dúvidas que 

vierem a surgir. A cada encontro foi realizado um ensaio fotográfico e a gestante recebeu uma 

foto impressa e as outras foram encaminhadas por meios eletrônicos.  Foram realizados oito 

grupos com ensaios fotográficos, para 96 gestantes, sendo retratados os seus rostos, corpos, 

detalhes e expressividades entre elas, o bebê e seus companheiros. Para as gestantes, o projeto 

tem proporcionado maior interação entre elas e seus bebês, valorizando-as como mulher, além 

de mãe, e possibilitando um novo olhar sobre a gestação. Acreditamos que este projeto possa 

contribuir com a autoestima das gestantes, empoderando para esta nova fase de suas vidas a fim 

de melhorar a relação mãe e filho. 

 

 
Apoio: PIBEX 
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SINT0385 - SINAIS FLOGÍSTICOS DE FLEBITE NO SÍTIO DE 

INSERÇÃO DO CATETER VENOSO PERIFÉRICO EM 

PACIENTES INTERNADOS 
 

RAYSSA LAGES SILVA,DIEGO ALCANTARA ALVES,EMERSON VINICIUS OLIVEIRA 

BRAGA,RAYANA SANTOS CRISTIANISMO,AMANDA ELISA RODRIGUES 
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Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Este estudo objetivou verificar os sinais flogísticos de flebite no sítio de inserção do 

cateter venoso periférico em pacientes internados. Trata-se de uma pesquisa quantitativa 

realizado nas clínicas: cirúrgica, pediatria e maternidade de um hospital de ensino do Vale do 

Jequitinhonha, durante o período de setembro a dezembro de 2017. Esta pesquisa faz parte de 

um projeto maior intitulado Modificando a prática de desconectar cateter venoso estéril 

mediante intervenção educativa, aprovado no Edital 008/2016 PIBIC-UFVJM.  Para a coleta de 

dados foi utilizada uma escala validada de classificação do grau de flebite da Infusion Nurse 

Society. A escala é composta por seis graus de classificação, em que é observado os sinais e 

sintomas para classificar a flebite. Os dados foram tabulados no software SPSS e precedida à 

análise descritiva. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFVJM, CAAE 

71436217.4.0000.5108.  Realizou-se 389 observações feitas em dias alternados, o mesmo 

paciente pode ter sido avaliado mais de uma vez. Encontrou-se 12 (3%) dos pacientes 

apresentaram sinais clínicos como, presença de eritema, com ou sem dor local sendo 

classificado como grau I. Quanto ao eritema, com dor e ou edema no local de inserção do 

cateter, 7 (1,8%) apresentaram e foram classificados como grau II. Apenas 1 (0,3%) foi 

classificado como grau III, visto que apresentou eritema, dor local e/ou edema, com 

endurecimento e cordão fibroso palpável. Os outros 369 não sem encaixaram em nenhum dos 

critérios para o diagnóstico de flebite. A taxa de flebite na amostra desta pesquisa foi de 5,1%, o 

valor quase se iguala quando comparado ao padrão aceito pela Intravenous Nurses Society de 

5%. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisas científicas nesta 

temática, para que assim, seja possível ampliar os conhecimentos necessários para prevenção e 

intervenção perante as intercorrências intravenosas, como a flebite. 

 
Apoio: FAPEMIG, EDITAL 008/2016 PIBIC-UFVJM. 
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SINT0386 - TIPO DE PARTO E OS SEUS FATORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS ASSOCIADOS: PAD-MG 2013 
 

MARINA PENIDO RABELO,JULIANA NUNES SANTOS,LUDMILA NEVES 

NOGUEIRA,GEOVANE DA CONCEIÇÃO MÁXIMO,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES 

 
E-mail: ina.rabelo@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: Diferentes pesquisas sugerem que fatores socioculturais, socioeconômicos, 

institucionais, financeiros e legais são descritos como associados ao desfecho do tipo de parto 

no Brasil. Em países mais pobres, baixas taxas de cesariana podem, em grande parte, estar 

associadas a um acesso precário aos serviços de saúde e à tecnologia, mas, paradoxalmente, 

alguns países em desenvolvimento na América Latina apresentam as taxas de cesariana mais 

elevadas do mundo. Nesse mesmo contexto, uma maior chance de cesariana se mostrou 

associada aos melhores níveis de escolaridade, partos em hospitais privados, entre as mulheres 

de etnia branca e entre aquelas que residem nas regiões geográficas socioeconomicamente mais 

desenvolvidas. Esse estudo teve como objetivo traçar o perfil da mulher mineira de acordo com 

a escolha e realização do parto. Os dados foram oriundos do banco PAD-MG/2013 (Pesquisa 

por Amostra de Domicílio) da Fundação João Pinheiro e coletou informações sobre saúde, 

educação, trabalho, assistência social, renda e benefícios, gastos além das características dos 

domicílios informações sobre o tipo de partos e variáveis sociais e econômicas.  Utilizamos o 

software STATA 12.0 para as análises de dados e o odds ratio como medida de associação. 

Foram investigas 12914 mulheres e aproximadamente 90% das mulheres tiveram filhos antes 

dos 30 anos de idade, a maior parte se autodeclarou branca (48%), casada (59%) e com ensino 

fundamental completo ou menos (64%). Em relação ao tipo de parto, 37% realizaram parto 

cesáreo. Em relação à medida de associação, vimos que a idade materna foi um fator que 

influenciou na escolha do parto sendo que mulheres mais velhas a escolha foi pelo parto cesário. 

Mulheres brancas apresentaram uma probabilidade maior de realizar o parto cesáreo quando 

comparada às negras, pardas e amarelas. Mulheres com ensino completo ou mais, apresentaram 

aproximadamente 6 vezes mais chances de realizar parto normal quando comparado com 

aquelas com baixa escolaridade. A zona da Mata e o triângulo apresentaram taxas semelhantes 

para os partos. Dado o exposto, evidencia-se a necessidade da continuidade na investigação dos 

fatores que promovem o aumento de partos cesáreos sem justificativa, uma vez que podem 

ocasionar um maior risco para a mãe e para seu filho. A falta de informação que leva a mulher, 

muitas vezes a essa escolha, ou a aceitação sem questionamento dessa via de parto, devem ser 

corrigidas. 

 
Apoio:  
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SINT0387 - USO DE MACONHA ENTRE ADOLESCENTES 

BRASILEIROS: Fatores comportamentais e contextuais associados 
 

THAIS APARECIDA ALVES SANGUINETE,LAISSE RIBEIRO AMARAL,PAULA ARYANE 

BRITO ALVES,MARYANE OLIVEIRA CAMPOS 

 
E-mail: thais.sanguinete@hotmail.com 

 
Área: ENFERMAGEM 

 

Resumo: A adolescência é um estágio especial reconhecido como o elo do ciclo de vida entre a 

infância e a idade adulta. Este período da vida é marcado por aumento da vulnerabilidade, em 

especial aos comportamentos nocivos. Assim, é um período de experimentação, risco e 

oportunidade. Fatores sociais e contextuais vulneráveis aumentam a probabilidade de utilização 

e disponibilidade de substâncias psicoativas nas fases iniciais da adolescência. Este estudo tem 

como objetivo descrever o perfil de uso de maconha entre estudantes da 9ª série de escolas 

públicas e privadas para Brasil e regiões, bem como verificar os fatores comportamentais e 

contextuais associados. Trata-se de um estudo descritivo, que utilizou dados coletados da II 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2012) cedidos pelo Ministério da Saúde e 

IBGE. A população de estudo foram os escolares do 9º ano do ensino fundamental de escolas 

públicas e privadas. A amostra da PeNSE 2012 foi representativa de Brasil, cinco Regiões e 26 

capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Entretanto, para o presente estudo a base 

de dados de 2012 (n=109.104) foi analisada considerando o recorte para o Brasil e as regiões. O 

consumo atual de maconha foi medido por aqueles que usaram esta droga nos 30 dias que 

antecederam a data da pesquisa, por meio da seguinte pergunta: “Nos últimos 30 dias você usou 

maconha?”. Observou-se que a prevalência de uso de maconha entre os adolescentes foi de 

2,5%, inferior a de outros países como o Chile (21,6%) e Uruguai (12,5%). Em relação às 

regiões brasileiras, observou-se que os escolares residentes na Região Sul apresentaram maior 

consumo de maconha (3,6%). A proporção de uso de maconha foi maior entre os meninos. A 

maioria das meninas, que fizeram uso de maconha, apresentou idade média de 14 anos (43,2%) 

e os meninos idade média de 15 anos (29,1%), demonstrando que a idade da primeira 

experimentação vem diminuindo com a passar dos anos. Encontrou-se percentual elevado de 

adolescentes que fizeram uso de maconha e já possuem uma vida sexual ativa (55,68%), sendo 

que 23,24% não usaram preservativo na última relação sexual. Quanto ao contexto familiar, 

50,10% dos estudantes que fazem uso de maconha, moram sozinhos ou com apenas um dos 

pais. A determinação do perfil, bem como dos fatores associados aos adolescentes que fizeram 

uso de drogas ilícitas possibilita um melhor direcionamento das estratégias e políticas de saúde 

pública. 

 
Apoio:  
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SINT0388 - UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 

SAÚDE: ENFOQUE NO PRÉ-NATAL 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de diferentes estratégias de ensino na 

capacitação dos profissionais da área da saúde em relação à temática pré-natal. Trata-se de um 

estudo de intervenção, vinculado ao Mestrado Ensino em Saúde, que terá uma abordagem 

quase-experimental, sobre a utilização de metodologia tradicional com aula expositiva e de 

simulação realística. Este projeto foi aprovado no Programa Institucional de Iniciação 

Científica, PIBIC/FAPEMIG e no Programa Institucional de Bolsas de Extensão. A presente 

proposta de intervenção busca contemplar os profissionais de saúde da Região de Saúde 

Diamantina, composta por 15 municípios. Será oferecida uma capacitação aos profissionais de 

saúde que realizam pré-natal, através de um curso com carga horária de 40 horas. O curso será 

oferecido pelos profissionais do Hospital Sofia Feldman (HSF) e constará de 30 horas teóricas e 

10 de simulação realística. A parceria com o HSF para esta ação foi estabelecida. Para avaliar o 

conhecimento dos profissionais será aplicada a mesma prova, em três momentos: antes de 

iniciar o curso (parte teórica);  após aula teórica expositiva e depois da simulação realística. A 

prova será constituída por questões de concursos e estudos de casos. Após a parte teórica os 

participantes serão divididos em grupos e encaminhados para as diferentes estações de 

simulação realística. Todos os participantes vivenciarão  diferentes cenários simulados. Com o 

intuito de verificar a satisfação e autoconfiança dos profissionais com a metodologia de 

simulação realística utilizará Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na 

Aprendizagem criada pela National League for Nursing (NLN). Espera-se que esta pesquisa 

possa aumentar a qualidade das consultas de pré-natal e subsidiar dados de pesquisa utilizando 

diferentes estratégias metodológicas para a prática de docente. 

Palavras-chave: pré-natal, qualidade da assistência a saúde, saúde pública 

 

 
Apoio: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PIBIC/FAPEMIG; 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 
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SINT0389 - VÍDEO EDUCATICO: ESTRATÉGIA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM SAÚDE SOBRE ATENDIMENTO E VISITA 
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Resumo: O estudo objetivou desenvolver um vídeo educativo em saúde sobre o atendimento e 

visita domiciliar bem como a diferença entre eles diante da atuação do processo de trabalho dos 

profissionais de saúde da Estratégia de Saúde da Família. A elaboração do vídeo apresentado foi 

realizado dentro da disciplina de Políticas de Atenção á Saúde da Família do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Sua 

metodologia fundamentou-se na análise e planejamento do roteiro através da revisão de 

literatura sobre atendimento e visita domiciliar na Estratégia Saúde da Família, filmagem no 

Departamento de Enfermagem da UFVJM e no domicílio, implementação, avaliação, edição e 

apresentação no qual se obteve um vídeo didático abordando como é realizado a visita e 

atendimento domiciliar, ressaltando sua importância para a população. Além disso, o vídeo 

destaca o papel da equipe no acompanhamento dos usuários, evidenciando a comunicação e 

proximidade de todos os membros da equipe. O enfermeiro, a partir de sua experiência técnica é 

capaz de desenvolver seu próprio material educativo, como no caso do vídeo educativo, 

facilitando o processo de educação em saúde, visando os benefícios proporcionados a sua 

equipe de trabalho. Pode-se concluir que o vídeo se mostra relevante tanto no ensino para os 

discentes quanto no aprimoramento do aprendizado dos profissionais, visto que grande parcela 

da sociedade não sabe a diferença entre visita e atendimento domiciliar. Neste sentido, ocorre a 

necessidade da formulação de instrumentos educativos que possibilitam a disseminação do 

conhecimento favorecendo assim, a execução do trabalho do profissional de forma correta no 

âmbito da atenção domiciliar. 

 
Apoio:  
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Resumo: O estudo objetivou desenvolver um vídeo educativo em saúde sobre o Agente 

Comunitário de Saúde, bem como suas atribuições e atividades. A elaboração do vídeo 

apresentado foi realizada ao longo da disciplina de Políticas de Atenção á Saúde da Família do 

curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM). A construção do material se obteve através das seguintes etapas: revisão de 

literatura sobre Agente Comunitário de Saúde, gravação de voz no domicílio, pesquisa de 

imagens, avaliação, edição e apresentação na qual se estabeleceu um vídeo didático abordando 

como é realizado o trabalho do ACS, ressaltando sua importância para a população. Pode-se 

concluir que materias educativos, como o vídeo desenvolvido, podem ser direcionados tanto 

para os discentes de graduação e de pós-graduação, capacitação, adultos e até mesmo crianças. 

Essa é uma forma didática e interativa de passar informação e conhecimento, além te conter 

imagens que despertam a atenção do telespectador. A tecnologia educativa usada, em forma de 

vídeo, facilita a construção do conhecimento com o intuito de informar sobre o trabalho do 

ACS. 

 
Apoio:  
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Resumo: INTRODUÇÃO: Um dos principais problemas enfrentados no setor público de saúde 

é a superlotação dos serviços, decorrente tanto do excesso de demandas, como pela procura 

incorreta dos serviços. Esse último é melhor retratado quando usuários com demandas urgentes 

procuram por unidades básicas de saúde, e ao contrário, quando aqueles com demandas eletivas 

procuram serviços de urgência. OBJETIVO: o objetivo desse trabalho foi criar um instrumento 

com o propósito de informar e orientar a população do município de Datas, Minas Gerais, sobre 

a oferta e a forma correta de acesso aos serviços públicos de saúde. MÉTODOS: Trata-se de um 

relato de experiência de ensino que foi construído a partir do estágio na disciplina de Saúde 

Pública II do curso de Enfermagem da UFVJM. A partir da demanda levantada foi proposto e 

desenvolvido um instrumento que servisse como catálogo sobre a disposição e funcionalidade 

dos serviços públicos de saúde do município. O desenvolvimento dos instrumentos foi realizado 

a partir de visitas técnicas aos serviços, reuniões com profissionais e usuários, orientações de 

docentes e de profissionais de comunicação da UFVJM. RESULTADO: Foi confeccionada uma 

cartilha informativa, denominada de “Bata na Porta Certa”, tendo como propósito servir de 

referência para os usuários saberem identificar de forma fácil e ágil a “porta certa” a ser 

procurada mediante a necessidade de algum dos serviços. A cartilha contém: a relação de todos 

os serviços disponibilizados pela Prefeitura de Datas, com respectivos, endereço, telefone, 

horário de funcionamento e nome dos profissionais responsáveis por cada serviço. A mesma 

ainda conta com um mapa do município com a localização dos estabelecimentos de saúde, além 

de fotos reais de cada prédio. Como forma de reduzir custos, aumentar a adesão dos usuários e 

mesmo a abrangência do propósito do “Bata na porta certa”, a mesma foi confeccionada tanto 

na versão impressa, como na digital. Esse último foi feito na forma de vídeo a ser veiculado 

tanto através de redes sociais quando em TVs localizadas nos serviços. CONCLUSÃO: A 

proposta foi apresentada e aprovada pela gestão local, que se comprometeu com a divulgação da 

mesma. A experiência de elaboração e desenvolvimento deste instrumento propiciou uma rica 

experiência de aprendizagem aos discentes da disciplina de Saúde Publica II, tendo em vista não 

apenas conhecer os serviços como contribuir na elaboração de estratégias para a solução dos 

problemas dos mesmos. 
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SINT0392 - A Liga Acadêmica de Farmácia: a complementação 

acadêmica nos estudos dos cuidados farmacêuticos com base em ações 

de ensino, pesquisa e extensão. 
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Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: As novas Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia, instituídas em outubro de 

2017, preconizam a formação do farmacêutico humanista, crítica e reflexiva, promovendo a 

articulação ensino – pesquisa – extensão e com um modelo pedagógico em que o estudante é 

ativo neste processo. O farmacêutico terá a formação centrada nos fármacos, nos medicamentos 

e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com formação em análises clínicas e 

toxicológicas, em cosméticos e em alimentos. Para isso, estudantes e professores criam as Ligas 

Acadêmicas (LA) como estratégia para essa demanda na aprendizagem. É um modelo 

idealizado e organizado por estudantes sob a tutela de um professor coordenador, com a função 

de orientar as atividades, objetivando estudar e se aprofundar em um determinado tema, 

atendendo as demandas em saúde da população. A Liga Acadêmica de Farmácia (LAF) pode ser 

utilizada como estratégia para desenvolver o ensino integrado, dada a necessária articulação 

entre conhecimentos estruturados e o Cuidado em Saúde. Pode também, proporcionar aos 

estudantes o amadurecimento por meio do trabalho interpessoal e nas atividades extensionistas e 

capacitar com a elaboração de projetos de pesquisa e artigos científicos. A LAF foi criada em 

2017. É composta por um grupo de estudo de dez estudantes de farmácia que se reúnem uma 

vez por semana para elaborar a agenda de atividades. A implantação da LAF ocorreu por meio 

de etapas. A primeira foi a elaboração, pelo grupo de estudo, do Estatuto e do Manual de 

Conduta Ética da Liga e da criação da logo marca. Segunda foi o planejamento da agenda e 

parcerias com outras ligas por meio de projetos de pesquisa e extensão. Entre os projetos de 

pesquisa estão os Inquéritos Populacionais de Prevalências de Acidentes Infantis e de Acidentes 

Vascular Cerebral (AVC); Avaliação do Serviço de Emergência para (AVC) e a implantação do 

Núcleo de Segurança do Paciente na Atenção Primária. Os projetos de extensão são Dia 

Municipal de Prevenção de Acidentes Infantis e a parceria com a Rádio Universitária na forma 

de pílulas “Doses Farmacêuticas: o farmacêutico também zela por você”. Terceira a criação do 

Programa ”Cuidados Farmacêuticos no Vale do Jequitinhonha: Liga Acadêmica de Farmácia”, 

bem como, o registro na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Mais do que atividades 

extracurriculares, a Liga Acadêmica de Farmácia representa uma ferramenta para a construção 

do conhecimento e a vivência da flexibilização curricular. 
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SINT0393 - ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE CITOCINAS E 

QUIMIOCINAS RELACIONADAS À ATIVAÇÃO E MIGRAÇÃO 

LEUCOCITÁRIA, EM LESÕES RENAIS DE RATOS COM 

SINDROME NEFRÓTICA INDUZIDA PELA DOXORRUBICINA 
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Resumo: INTRODUÇÃO: A síndrome nefrótica idiopática (SNI) é caracterizada por 

proteinúria maciça, edema, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. É induzida em modelo animal, 

por injeção endovenosa do Cloridrato de doxorrubicina, que promove proteinúria grave e 

semelhante à observada em humanos. Embora a patogênese da SNI persista obscura, alterações 

da resposta imunológica relacionadas aos linfócitos T e às citocinas e quimiocinas, parecem 

estar envolvidas no dano glomerular. OBJETIVO: Avaliar a produção de citocinas (IL1, IL4) e 

quimiocinas (CXCL1, CCL3 e CCL5), em amostras de tecido renal e de urina de ratos com 

síndrome nefrótica induzida pela doxorrubicina. METODOLOGIA: Foram utilizados 25 ratos 

machos (Wistar), peso médio de 350 gramas, divididos em dois grupos: animais controles 

(CON, n=5), que receberam injeção endovenosa de salina e animais com lesão renal (DOXO, 

n=25), que receberam injeção endovenosa de doxorrubicina (7,5 mg/kg). Animais do grupo 

DOXO foram subdivididos em 4 grupos e eutanasiados nos tempos  7, 14, 21 e 28 dias após a 

injeção. Para as análises bioquímicas, foram coletadas amostras urinárias (24h) de cada animal, 

nos tempos 0 (antes da injeção) e no dia da eutanásia. No dia da eutanásia os animais foram 

anestesiados e em seguida realizou-se toracotomia, para coleta de sangue e perfusão tecidual 

com salina tamponada. Em seguida foram coletados os rins de cada animal para análises 

morfométricas, histológicas e imunológicas. A expressão de citocinas foi avaliada (ELISA) em 

amostras urinárias e de tecidos renais. RESULTADOS: Animais do grupo DOXO 

desenvolveram proteinúria, hipercreatininemia, alterações biométricas, histológicas e do 

leucograma, típicas desse modelo experimental. Além disso, expressaram maior concentração 

de citocinas e quimiocinas no tecido renal do que na urina, sugerindo uma produção tecidual 

local. Apresentaram, ainda, alterações importantes nas concentrações da quimiocina 

CXCL1(quimiotática para neutrófilos). CONCLUSÃO: A maior expressão de CXCL1 poderá 

estar relacionada à instalação das reações oxidativas nas fases iniciais da doença, conforme já 

demonstrado por nosso grupo, e sugerir a participação dos neutrófilos na etiopatogenia da SNI, 

na fase inicial da doença. Outros estudos serão conduzidos a fim de correlacionar a expressão 

tecidual da citocina CXCL1 à presença de neutrófilos no tecido renal, produção de espécies 

reativas de oxigênio e consequente lesão renal, neste modelo experimental de nefropatia. 
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SINT0394 - Análise do currículo de Farmácia: sobre a ótica da 

taxonomia de Bloom, para a Doença Renal Crônica (DRC), 

Diamantina-MG. 
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Resumo: Introdução:Institui-se, em outubro de 2017, as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia que alteraram o perfil do profissional.O caráter 

técnico científico é permeado de atividades de caráter humanístico, com capacidade de criticar, 

refletir e ser um agente de mudanças.Essa abordagem implica em saberes e competências 

diversas e, preparar o profissional para assumir os cuidados em saúde. Diante deste cenário, 

surge a necessidade de mudanças no projeto pedagógico,documento norteador,que 

deveráorientar a educação farmacêutica de forma integrada no serviço de saúde. Para tanto, é 

fundamental observar se os conteúdos propostos no projeto pedagógico estão organizados a 

partir das necessidades do mundo do trabalho do cuidado de saúde.Portanto, como estratégia, e 

para o melhor desenvolvimento do trabalho proposto será utilizado para o estudo a Doença 

Renal Crônica (DRC)entendida para mostrar relações hierárquicas entre os conteúdos no 

cuidado em saúde. 

Objetivo: O presente resumo utilizou a Taxionomia de Bloom como estratégia no contexto da 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem para competências e habilidades presentes no 

projeto pedagógico do Curso de Farmácia/UFVJM para o cuidado em saúde para (DRC). 

Metodologia: Orientados a partir de um trabalho de revisão bibliográfica, que teve como aportes 

teóricos Bloom et al (1979), Araújo e Rabelo (2015), Antunes (2011), Demo (1999, 2008), 

Luckesi (2011). Estudou as necessidades de aperfeiçoamento e reestruturação dos objetivos e 

estratégias educacionais da educação farmacêutica para os cuidados em saúde para a DRC.De 

início, pesquisou-seos conteúdos programáticosdas disciplinas no Sistema de Gestão 

Acadêmica. As disciplinas são divididas em 10 períodos com 51 obrigatórias e 28 eletivas. 

Analisou os conteúdos programáticos enfatizando aquelesvoltados a (DRC). 

Conclusão: Levandoem consideração os aspectos que foram descritos, a realidade indica que as 

instituições deverão planejar ações orientadas para o desenvolvimento de cursos de excelência. 

Priorizar o conhecimento teórico, as diversidades de conteúdo de cada eixo temático presentes 

no projeto pedagógico como um caminho de aprendizagem comum. Construção que deverá ser 

flexível e consistente com significados profissionais que impliquem as capacidades e 

habilidades aos cuidados em saúde para a Doença Renal Crônica. 
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SINT0395 - Avaliação da atividade antioxidante e triagem fitoquímica 

do extrato etanólico de  Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B. Gates – 

Malpighiaceae 
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Resumo: A Banisteriopsis oxyclada, conhecida popularmente como cipó-prata, é utilizada para 

tratar reumatismo, dores e inflamações. A espécie é encontrada no cerrado. De modo geral as 

atividades biológicas das plantas ocorrem devido a presença de metabólitos secundários e a 

atividade anti-inflamatória de uma planta medicinal pode estar associada a presença de 

compostos antioxidantes. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial antioxidante e fazer 

triagem fitoquímica clássica do extrato etanólico das folhas de B. oxyclada. Amostras da planta 

foram coletadas e identificadas; exsicata está depositada no HDJF-UFVJM, sob no 3227.  O 

extrato foi obtido por maceração das folhas secas e pulverizadas em etanol, e posteriormente o 

extrato foi concentrado por destilação do etanol.   Para a avaliação do poder redutor foram feitas 

diluições do extrato em metanol nas concentrações: 300ppm, 200ppm, 100ppm, 50ppm. Foi 

usado metanol e ácido gálico em metanol como controles. O poder redutor foi mensurado pela 

capacidade dos componentes do extrato de transformar o Fe3+ em Fe2+, o que é captado por 

aumentode absorbância a 700nm. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância 

ANOVA e teste de Turkey, o nível de significância foi de p<0,05. Na triagem fitoquímica foram 

detectados flavonoides, taninos condensados, esteroides e alcaloides. A porcentagem de redução 

do Fe3+ pelo extrato a 50ppm foi de 62,38%, a 100ppm foi de 77,22%  ̧ a 200ppm foi de 

83,05% e a 300ppm foi de 85,44%; os resultados apresentaram significância estatística. O 

extrato apresentou um bom poder redutor, quando comparado ao ácido gálico. Este resultado 

pode estar relacionado a presença de flavonoides e taninos condensados no extrato, 

identificados na triagem fitoquímica. Testes adicionais (DPPH e ABTS) devem ser conduzidos 

para a confirmação da capacidade antioxidante da B. oxyclada. 
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SINT0396 - Avaliação da intensidade do processo inflamatório em 

ratos, com uso da Termografia Infravermelha - Estudo piloto 
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Resumo: Resumo>INTRODUÇÃO: A inflamação em modelos experimentais pode ser 

induzida com o uso do Adjuvante Completo de Freund (ACF), uma solução oleosa contendo 

micobactérias mortas, que  é injetada na superfície intraplantar do animal. Nesse modelo 

experimental de edema de pata, os sinais clássicos da inflamação (calor, rubor, tumor, dor e 

perda da função) podem ser observados, destacando-se a formação  do edema (tumor). Apesar 

de ser um dos sinais clássicos da inflamação, o aumento da temperatura (rubor) tem sido pouco 

investigado em modelos experimentais. A Termografia Infravermelha, obtida por meio de uma 

câmera sensível a radiação, trata-se de uma ferramenta inicialmente utilizada no campo das 

engenharias. Contudo, tem mostrado eficácia na detecção da luz infravermelha emitida pelo 

corpo, sendo capaz de visualizar mudanças na temperatura corporal. OBJETIVO: Avaliar a 

intensidade do processo inflamatório no modelo experimental de edema de pata, induzido pelo 

ACF, com base na alteração da temperatura tecidual. METODOLOGIA: Nove ratos da 

linhagem Holtzman foram separados aleatoriamente em 3 grupos, de acordo com a dose de ACF 

injetada: GRUPO I (100 ul de ACF), GRUPO II (200 ul de ACF) e GRUPO III (300 ul de 

ACF). Uma câmera termográfica portátil foi utilizada para os registros das temperaturas, que 

foram realizados imediatamente antes da injeção (T0), 1 hora, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

e 28 dias após a injeção. Os registros termográficos foram realizados nas patas traseiras, direita 

e esquerda de cada animal. A espessura das patas dos animais foi mensurada com a utilização de 

um paquímetro digital, nestes mesmos tempos experimentais. No 28º dia após a injeção 

procedeu-se a eutanásia dos animais, coleta de sangue para realização da leucometria e posterior 

análise dos resultados obtidos. Para a análise estatística foram utilizados os softwares 

GraphpadPrism-5.0®, com valores de p<0.05 considerados significativos. RESULTADO: 

Foram observadas diferenças significativas na temperatura, e na espessura das patas inflamadas, 

sugerindo assim uma possível correlação entre esses dois parâmetros. CONCLUSÃO: Neste 

estudo a Termografia infravermelha mostrou-se viável para a quantificação do edema por meio 

da alteração da temperatura tecidual. Outros estudos serão realizados a fim de estabelecer 

correlações entre as alterações da temperatura, detectada pelo equipamento, com a intensidade 

do processo inflamatório tecidual. 
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SINT0397 - AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO EXTRATO 

AQUOSO DE Psedobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M. King & H. 

Rob.  (Asteraceae)  sobre Artemia salina Leach 
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Resumo: O estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade do extrato aquoso liofilizado de 

folhas de Pseudobrickellia brasiliensis, em diferentes concentrações, utilizando o 

microcrustáceo bioindicador Artemia salina. Para a padronização do ensaio, foram realizados 

testes para a adequação da temperatura da água, pH, intensidade de areação, luminosidade e 

concentração de sal marinho. Após padronização, os cistos de A. salina foram incubados em 

água salgada artificialmente (15 g de sal marinho em 1,5 L de água, com uma gota de anticloro). 

A cultura foi mantida sob aeração e agitação constantes, com pH  entre 7 e 9, a 26-30 ºC,  por 

48 h para a eclosão dos cistos. O ensaio pra avaliar a toxicidade do extrato aquoso foi realizado 

em triplicada. Para cada repetição do experimento, foram utilizados 15 tubos de ensaio, cada um 

contendo 10 mL de água salgada artificialmente; em cada tubo foram acondicionados 10 

náuplios (larvas de A. salina). Os tubos contendo náuplios foram divididos em cinco grupos, 

que receberam tratamentos diferentes: (I) controle negativo, (II) controle positivo de toxicidade, 

(III) três grupos teste com diferentes concentrações do extrato liofilizado ( 100, 1000, 10000 

ppm) . Os náuplios foram incubados por 24 horas. Após este período foram contadas as artêmias 

mortas. Os dados foram analisados e expressos como CL50 (concentração letal média) e 

percentual de mortalidade. O percentual de mortalidade foi estatisticamente avaliado através de 

Análise de Variança (ANOVA one-way) seguida pelo teste de Tuckey (Graph Pad Prism 3.0). 

Os resultados demonstram que em 24 horas de incubação dos náuplios, tanto para controle 

negativo, como para o extrato a 100ppm, foram poucas mortes (27%). A 1000ppm o percentual 

de mortes foi de 42% (letalidade estatisticamente significativa). A 10000ppm houve morte total 

dos náuplios. De acordo com alguns autores, são consideradas tóxicas as sustâncias quando a 

CL50 for menor que 1000 ppm, dessa forma pode-se concluir que o extrato aquoso das folhas 

de P. brasiliensis é pouco tóxico para a A. salina, nas condições experimentais realizadas, uma 

vez que a CL50 foi de 3167,867 ppm. Estudos mais detalhados e utilizando outros modelos in 

vitro e in vivo devem ser feitos para se analisar a segurança no uso da planta pela população 

humana. 
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SINT0398 - CARACTERÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS 

DE TUBERCULOSE NA SRS DIAMANTINA NOS ANOS DE 2016 E 
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Resumo: A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública mundial e milhares de 

pessoas ainda adoecem e morrem devido à doença e suas complicações. Este estudo tem como 

objetivo descrever os casos notificados de TB por município de residência na Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina (SRSD) no período de 2016 a 2017, e a distribuição de 

farmacêuticos do Programa Farmácia de Todos nesses municípios. Foi realizado um estudo 

descritivo dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os dados 

foram retirados do TABNET-MG. Foram descritas as variáveis faixa etária, escolaridade, raça, 

sexo, forma clínica, HIV, Tratamento Diretamente Observado (TDO) e situação de 

encerramento. A quantidade de farmacêuticos foi obtida através da SRSD. No período avaliado, 

foram notificados 123 casos, sendo 67 (54%) em 2016 e 56 (46 %) em 2017. Desse total, 24 (20 

%) pertenciam à faixa etária de 40 a 49 anos, 32 (26%) tiveram escolaridade ignorada ou 

deixada em branco, 28 (23%) possuíam escolaridade de 1ª a 4ª série, 81 (66%) eram pardos, 94 

(76%) eram homens, 104 (85%) apresentaram a forma pulmonar, 70 (57%) eram HIV 

negativos, 60 (49 %) tiveram o TDO ignorado ou deixado em branco, em 45 (37 %) dos casos 

foi realizado o TDO, 48 (39 %) obtiveram cura, 7 (6%) evoluíram para óbito por outras causas e 

2 (2%) apresentaram óbito por TB. Atualmente, 37 farmacêuticos atuam no Programa Farmácia 

de Todos nos 33 municípios da SRSD. A maioria dos municípios apresenta 1 farmacêutico. 

Araçuaí apresenta 3 profissionais, Capelinha e Minas Novas apresentam 2. Os municípios que 

apresentaram maior número de casos foram Araçuaí (20), Serro (16) e Jenipapo de Minas (11). 

Representando respectivamente 16%, 13% e 8,94%. Considerando a população desses 

municípios, a maior prevalência de TB no período avaliado é observada em Jenipapo de Minas, 

sendo de 154 casos por 100.000 habitantes. Muitos campos foram deixados em branco ou 

assinalados como ignorado, o que compromete a análise dos dados e reforça a necessidade de 

melhoria no preenchimento das notificações e dos bancos de dados. A maioria dos casos 

apresentaram a forma clínica pulmonar, que é a responsável pela disseminação da doença. 

Considerando a importância do TDO para desfechos favoráveis e que essa informação está 

ignorada ou em branco em quase 50% dos casos, ressalta-se a importância da adoção dessa 

estratégia no tratamento da TB e a inserção do farmacêutico no plano de cuidado desses 

pacientes. 
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SINT0399 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COSMÉTICOS 

VOLTADOS PARA O PÚBLICO DE TERCEIRA IDADE 
 

ÉRICA FRANCISCA DE CARVALHO,ELLEN CASSANDRA ALKMIM MENDES,OSMAR 

PATRICIO ALMEIDA,FLÁVIA LIDIANE OLIVIERA DA SILVA,GUILHERME CARNEIRO 

 
E-mail: ericafrancesca@hotmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: Produtos cosméticos são preparações de uso externo constituídas por substâncias 

naturais ou sintéticas, com o objetivo de limpar, perfumar, proteger, alterar a aparência de pele e 

mucosas, além de corrigir odores. Dentre os cosméticos de uso diário, encontram-se as 

preparações detergentes, como os xampus e sabonetes líquidos, voltados para a limpeza e 

remoção das sujidades que se acumulam nos cabelos e na pele, além de produtos emulsificados, 

como os condicionadores capilares e os cremes hidratantes. Estes produtos voltados para a 

hidratação e condicionamento de cabelos e pele, respectivamente, trazendo maciez e aspecto 

agradável ao toque. Com o aumento da população de idosos, a insatisfação deste grupo com o 

envelhecimento e as mudanças cutâneas atraem cada vez mais atenção. A pele do idoso é frágil, 

seca e sensível, assim, os produtos devem ser cuidadosamente desenvolvidos para evitar 

irritação e outras reações tóxicas.  Assim, buscou-se o desenvolvimento, produção e controle de 

qualidade físico-químico de produtos cosméticos voltados para o público da terceira idade. 

Foram desenvolvidos quatro produtos: xampu, sabonete líquido, condicionador e creme 

hidratante. As formulações foram avaliadas quanto as suas características organolépticas 

(aspecto, cor, odor), pH, viscosidade e densidade, conforme preconizado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nenhum dos produtos apresentou desvios de qualidade com 

relação às características organolépticas. O pH foi de 6,50 ± 0,06; 7,77 ± 0,17; 4,50 ± 0,13 e 

7,19 ± 0,19 respectivamente para o xampu, sabonete líquido, condicionador e creme hidratante, 

compatíveis com o pH da pele e cabelos. Com relação a viscosidade o creme hidratante foi o 

produto mais viscoso (17730 ± 448 cP) e o xampu o menos viscoso (973 ± 4 cP), o sabonete 

líquido e o condicionador apresentaram viscosidade de 1298 ± 10 cP e 1968 ± 52 cP, 

respectivamente. O condicionador apresentou densidade igual a 0,899 ± 0,001 g/mL e os demais 

produtos apresentaram densidade em torno de 1 g/mL. Todos os produtos desenvolvidos 

cumpriram com os requisitos de qualidade preconizados pela legislação vigente sendo 

adequados para a utilização pelo público para o qual foram desenvolvidos. 
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SINT0400 - Desenvolvimento de um método voltamétrico para a 

determinação de paracetamol usando o eletrodo de carbono vítreo 

modificado com nanotubo de carbono e Co(acac)3 
 
BÁRBARA MADUREIRA SILVEIRA,FERNANDO ROBERTO FIGUEIREDO LEITE,ÁLVARO 

DUTRA DE CARVALHO JUNIOR,ANDREA RENATA MALAGUTTI 

 
E-mail: barbaramadureira1@hotmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O paracetamol (PCT) (C8H9NO2) é um fármaco que possui ação antipirética, 

analgésica e baixa ação anti-inflamatória, sendo um medicamento de venda livre e 

comercializado na forma de cápsulas, drágeas ou comprimidos, na forma de solução oral, 

xarope e pastilhas. Devido este fato, é importante a determinação quantitativa deste fármaco em 

formulações farmacêuticas para o controle de qualidade destas formulações. Desta forma, o 

objetivo desse trabalho foi desenvolver e caracterizar um novo sensor eletroquímico, obtido a 

partir da modificação da superfície do eletrodo de carbono vítreo (GC) com nanotubos de 

carbono (NTC) e Co(aca)3, denominado (GC-NTC-Co(aca)3) para a aplicação na determinação 

de paracetamol em formulações farmacêuticas. A caracterização da superfície do sensor foi 

realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As medidas eletroquímicas foram 

realizadas utilizando-

célula eletroquímica composta de eletrodo de referência de Ag/AgCl(s), eletrodo auxiliar de 

placa de platina e o eletrodo de GC. O resultados de MEV mostraram que um filme homogêneo 

de nanotubos e Co(acac)3 foi depositado de forma uniforme na superfície do eletrodo de GC. Os 

resultados obtidos por voltametria cíclica (CV) em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0 

contendo 1,0 x10-4 mol L-1 de PCT mostraram que o potencial de pico de oxidação do PCT foi 

deslocado de 0,7 V com o uso do eletrodo de GC não modificado, para 0,4 V com o uso do 

eletrodo GC-NTC-Co(aca)3 desenvolvido, indicando um processo catalítico. Além disso, 

observou-se um aumento significativo da corrente de oxidação do PCT registrada com o 

eletrodo GC-NTC-Co(aca)3 quando comparada com a corrente obtida com o eletrodo de GC 

não modificado, mostrando um aumento na sensibilidade de detecção do PCT. Na determinação 

de PCT em solução tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH= 7,5), utilizando o eletrodo GC-NTC-

Co(aca)3 e a técnica de Voltametria de Onda Quadrada (SWV) em condições otimizadas 

(frequência 20 s-1, amplitude de 25 mV e incremento de 6 mV), foi construída uma curva 

analítica cujo intervalo linear de concentração obtido foi de 1,0 x 10-7 a 2,0 x 10-4 mol L-1. Os 

valores de limite de detecção e de quantificação obtidos foram de 0,358 µmol L-1 e 1,19 µmol 

L-1, respectivamente, mostrando que este sensor GC-NTC-Co(aca)3 pode ser utilizado com 

sucesso na determinação de PCT em formulações farmacêuticas. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0401 - Desenvolvimento de um sensor baseado em polímero 

molecularmente impresso (MIP) para a determinação de paracetamol 
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RENATA MALAGUTTI 

 
E-mail: analuizapelli@gmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O paracetamol (C8H9NO2) (PCT) é um fármaco com propriedades analgésicas e 

antipiréticas, utilizado comumente para o alívio sintomático da dor leve à moderada e redução 

da febre. Devido à importância farmacêutica desse fármaco e, considerando a necessidade de se 

realizar o controle de qualidade físico-químico em formulações que o contém, foi desenvolvido 

um novo sensor eletroquímico, baseado em polímeros molecularmente impressos (MIPs) para a 

determinação seletiva de PCT em amostras farmacêuticas e biológicas. As medidas 

voltamétricas foram realizadas utilizando-se um potenciostato/galvanostato PGSTAT 128 N da 

Autolab® e uma célula eletroquímica composta por um eletrodo de referência de Ag/AgCl(s), 

um eletrodo auxiliar de platina e um eletrodo de carbono vítreo (GCE), com área de 0,54 cm2. 

O filme MIP foi sintetizado sobre a superfície do GCE, através da eletropolimerização de verde 

de bromocresol 1x10-2 mol L-1 em solução de NaOH 0,1 mol L-1, contendo PCT 1x10-3 mol 

L-1, como molécula template. A eletropolimerização foi realizada no intervalo de potencial de -

1,0 a 1,8 V, a uma velocidade de varredura de 50 mV s-1, após 50 ciclos. A molécula template 

foi, então, completamente extraída do filme polimérico após sucessivas imersões do eletrodo 

modificado em solução de NaOH 0,1 mol L-1, sob agitação. A completa extração do PCT da 

superfície do sensor proposto foi confirmada através da observação do desaparecimento 

completo do pico anódico em 0,35 V, caraterístico da oxidação da molécula template, em 

solução tampão fosfato (PBS) 0,10 mol L-1 (pH 6,0). A seguir, o PCT foi religado à superfície 

do sensor proposto, através da imersão do eletrodo modificado em solução da molécula 

template na concentração de 1x10-5 mol L-1. Após o religamento, um voltamograma de pulso 

diferencial foi obtido e verificou-se novamente o sinal característico da oxidação do PCT, 

evidenciando, assim, o sucesso da impressão molecular. Em seguida foram otimizados os 

parâmetros experimentais e operacionais do método, tais como o pH da PBS 0,10 mol L-1, a 

amplitude de pulso e a velocidade de varredura. Sob condições experimentais e operacionais 

otimizadas, uma curva analítica foi obtida utilizando-se concentrações de PCT no intervalo de 

1x10-7 a 1x10-4 mol L-1. A partir dos resultados alcançados, pôde-se concluir que a molécula 

template foi capaz de se religar com eficiência ao filme MIP, com sensibilidade adequada para a 

determinação de PCT em amostras farmacêuticas e biológicas. 
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SINT0402 - Desenvolvimento de uma plataforma para triagem de 

atividade tripanocida e leishmanicida in vitro 
 

ITAMARA RODRIGUES DE MORAES TRINDADE ,LETÍCIA CAMPELO COSTA,GABRIEL 

FERREIRA CARAN,DANILO BRETAS DE OLIVEIRA,HELEN RODRIGUES MARTINS 

 
E-mail: itamaratur-01@hotmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: A descoberta de novos fármacos é fundamental no contexto da doença de Chagas e 

Leishmanioses e, os ensaios in vitro são ferramentas importantes na etapa de triagem. 

Considerando a variabilidade genética e biológica dos agentes etiológicos, diferenças nas suas 

formas evolutivas e perfis de resposta ao tratamento, torna-se difícil a comparação de resultados 

entre estudos, devido as variações metodológicas. Assim,  é necessária a padronização dos 

ensaios, para garantir um modelo com reprodutibilidade e, neste trabalho, foram definidos e 

avaliados parâmetros para otimização dos ensaios, variando condições em cada etapa, segundo 

referências na literatura. Os resultados obtidos foram: 1) criopreservação: promover o  

congelamento por  24h, a -80°C, com subsequente passagem das amostras para o nitrogênio, 

sem aquecimento a -50°C; 2) curva de crescimento: foi determinada em meio LIT para cada 

uma das linhagens I, II e IV (T. cruzi ) e espécies (Leishmania amazonenses, Leishmania 

chagasi, Leishmania braziliensis ),observando predominância do início da fase estacionaria no 

dia sete; 3) obtenção de infecção intracelular por T. cruzi e Leishmania sp.:  foram testados a 

modificação do meio de cultura total, parcial, acidificação do meio, mas em nenhum obteve-se 

sucesso na modificação na taxa de metaciclogênese do parasito; 4) uso de solventes para 

dissolução dos cristais de formazan produzidos por células tratadas com MTT: a curva de 

linearidade com melhor R foi com DMSO (0,9969); álcool-ácido (0,9917) e  SDS (0,9925); 5) 

concentração de MTT, volume final:  os valores R para a curva foram de 0,9915 quando a conc. 

de MTT foi de 5mg/mL e o vf200 e o R de 0,9927 quando foram utilizados a conc. de 5mg/mL 

e o vf de 100 µl. Na conc. de MTT de 2mg/mL os valores de R foram de 0.9928 para vf100 e 

0,9922 para e vf200, mostrando ser viável a redução destes parâmetros. 6) técnica de MTT 

versus resazurina: foram obtidos R de 0,9971 e de 0,9981, mostrando bom desempenho pelas 

duas metodologias e vantagem pela resarzurina de mais baixo custo; 7) inóculos de formas 

promastigotas de Leishmania sp: frente ao tratamento com anfotericina B foi observada uma 

maior linearidade quando a maior concentração foi utilizada (4x106 de formas 

promastigotas/poço) - R de 0,9579 e também diferenças de susceptibilidade entre as espécies. 

Os resultados obtidos comprovam que a padronização prévia dos parâmetros do ensaio é crucial 

para obter melhor desempenho e custo/ benefício. 

 
Apoio: CNPq, FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0403 - DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE 

DISPERSÕES SÓLIDAS CONTENDO HIDROCLOROTIAZIDA 
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Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: A hidroclorotiazida (HCT), um diurético tiazídico, foi o primeiro anti-hipertensivo 

disponível e eficaz para uso em larga escala. Com essa classe de fármacos foi possível reduzir a 

morbimortalidade da hipertensão arterial. De acordo com o Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB), a HCT pertence a classe lV, ou seja, possui baixa solubilidade e 

permeabilidade. Devido a essas características, a biodisponibilidade e, consequentemente, a 

eficácia de fármacos dessa classe pode ser muito comprometida. Dentre as técnicas capazes de 

melhorar a dissolução, o preparo de dispersões sólidas (DS) é uma excelente estratégia devido à 

sua fácil produção e alta aplicabilidade. As DS consistem em dispersar um princípio ativo em 

um carreador inerte no estado sólido formando uma mistura eutética com pequenos cristais de 

princípio ativo imersos nesses carreadores e cuja liberação dependerá da solubilização da 

matriz. Este trabalho tem como objetivo buscar estratégias para o aumento da solubilidade da 

HCT empregando o recurso de preparo de DS e mistura física (MF) do fármaco com 

polietilenoglicol (PEG), um polímero solúvel. Para isso, foram desenvolvidas DS pelo método 

de fusão e MF com PEG 4000 e 6000 nas proporções de 1:2; 1:3; 1:4 e 1:5 (HCT:PEG). No 

método de fusão, o PEG é aquecido à temperatura ligeiramente superior ao seu ponto de fusão e 

o fármaco é incorporado ao mesmo fundido formando uma solução homogênea que após 

resfriar é pulverizada. MF também foram preparadas para fins de comparação. Testes de 

solubilidade foram realizados, em água e a temperatura ambiente por 1 hora, com a HCT pura e 

incorporada às DS e MF. A quantificação do fármaco dissolvida foi feita por espectrofotometria 

de absorção no ultravioleta em 271 nm. Foi possível aumentar a solubilidade aquosa da HCT 

com o preparo das DS, sendo, o PEG 6000 mais eficaz apresentando um aumento de 45% na 

solubilidade da HCT incorporada à DS na proporção 1:3. Portanto, as DS podem ser uma 

alternativa promissora para melhorar a biodisponibilidade oral da HCT e disponibilizar para a 

população um medicamento mais seguro e eficaz no tratamento da doença. 
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SINT0404 - DETERMINAÇÃO DE TRiAGEM FITOQUÍMICA E 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE  ANTIOXIDANTE DO CHÁ DE 

SENE 
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Resumo: A triagem fitoquimica se mostra como uma excelente técnica para uma primeira 

análise de extratos fitoquímicos, uma vez que com metodologias simples, que exigem poucos 

reagentes, pouco volume de amostra e praticamente nenhum equipamento é possível se obter 

maiores informações sobre determinada infusão. O chá sene é muito utilizado na região do Vale 

do Jequitinhonha e amplamente reconhecido por suas propriedades laxativas, utilizado no 

controle de peso e combate à obesidade. Se faz importante definir sua composição bem como 

avaliar se o poder antioxidante está relacionado aos benefícios relatados na literatura. O presente 

trabalho, portanto, teve o objetivo de realizar a triagem fitoquimica e avaliar o teor de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante pelo método DPPH do chá sene, em sua forma de 

consumo, da marca mais popular na cidade de Diamantina-MG. Três gramas da erva foram 

colocados em Erlenmeyer, sendo adicionados 240ml de água mineral em ebulição (96ºC). A 

seguir cada amostra vedada e mantida em banho-maria, permanecendo em infusão por três 

minutos. Então, as amostras foram filtradas em papel de filtro comum e os extratos 

armazenados em frascos de vidro âmbar sob refrigeração (5ºC), até o momento das análises. 

Foram realizados o teste de Cianidina para Flavonoides, a reação com gelatina para Taninos, 

teste para Antraquinonas e o teste da lâmpada UV para a identificação de Cumarinas, teor de 

compostos fenólicos pelo método de Folin Ciocateau e antioxidante pelo método DPPH. A 

triagem fitoquimica apresentou valores indicativos positivos para flavonoides, taninos, 

antraquinonas e indicativo negativo para cumarinas. O teor decompostos fenólicos 2280.67 ± 

84,85mg. L -1 e a capacidade antioxidante com valores de 395.94 ± 3,51 mg AGE. L -1 e de 

26,03 ± 0,17% de inibição. Os dados obtidos no presente estudo demonstram a presença de 

compostos fenólicos, porém na bebida produzida conforme o fabricante, não apresenta atividade 

antioxidante considerável. 

 
Apoio: UFVJM. FAPEMIG 
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SINT0405 - EDUCAÇÃO COSMÉTICA JUNTO AO PÚBLICO 

INFANTIL E ADOLESCENTE DA VILA EDUCACIONAL DE 

MENINAS (VEM) – DIAMANTINA, MG 
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OLIVIERA DA SILVA,GUILHERME CARNEIRO 
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Resumo: Produtos cosméticos são preparações de uso externo constituídas por substâncias 

naturais ou sintéticas e que têm por objetivo limpar, perfumar, alterar a aparência da pele e 

mucosas, ou corrigir odores corporais. As preparações detergentes, como xampus e sabonetes 

líquidos, são produtos de higiene pessoal utilizados para remover sujidades do corpo e cabelos. 

Ao longo do tempo, os cosméticos têm sido associados ao bem-estar e, a partir desta função 

social dos cosméticos, foram propostas as ações educacionais realizadas. A instituição escolhida 

para realização das ações do projeto foi a Vila Educacional de Meninas (VEM), uma instituição 

referência com atuação em regime de apoio socioeducativo a meninas em meio aberto. 

Atualmente, são 65 meninas de 7 a 17 anos que permanecem na VEM por um período do dia e 

frequentam a escola pública no outro. As meninas recebem educação, alimentação, formação 

humana e social, reforço escolar, assistência médica e psicológica. Inicialmente, realizaram-se 

reuniões com a direção da instituição a fim de delinear a ação educacional. No dia da ação, as 

meninas foram separadas em dois grupos de acordo com a faixa etária, 7-12 anos e 13-17 anos. 

Dividiram-se as atividades em dois momentos: na primeira parte, cada grupo de meninas foi 

organizado em subgrupos com 5 participantes e realizou-se um jogo de perguntas e respostas a 

respeito dos xampus. As perguntas foram elaboradas conforme a faixa etária e as integrantes dos 

grupos deveriam levantar plaquinhas com as expressões “Fala Sério”, para repostas falsas, e 

“Com Certeza”, para as verdadeiras. O subgrupo com o maior número de acertos foi premiado. 

No segundo momento, realizou-se a manipulação dos xampus pelas meninas do grupo de maior 

faixa etária, enquanto as meninas mais novas foram responsáveis pela confecção do rótulo do 

produto. Essa ação teve o intuito de aproximar as meninas da VEM da vivência universitária 

além de orientá-las de forma lúdica quanto à higiene adequada dos cabelos. Além disso, foi 

possível demonstrar a profissão do farmacêutico e sua atuação na produção de cosméticos, 

mostrando como a manipulação desses produtos é simples quando se tem o conhecimento 

necessário. Foram atingidas 29 meninas no período da manhã e 35 no período da tarde, sendo 

que diversas delas demonstraram interesse na profissão farmacêutica e muitas relataram que não 

sabiam que o farmacêutico podia “fazer cosméticos” e que era “tão legal”, o que demonstra a 

efetividade da ação. 

 
Apoio: PROEX; UFVJM; VEM; DEFAR; FARBIO 
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SINT0406 - Educação em Saúde para paciente do SUS: ênfase na 

promoção do uso racional de medicamentos 
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Resumo: A profissão farmacêutica tem sido direcionada para modelos de prática. Um desses 

modelos é o Cuidado Farmacêutico, que inclui a Educação em Saúde, também conhecida como 

Orientação Farmacêutica. O conhecimento dos pacientes sobre seus medicamentos, obtido por 

meio da Orientação Farmacêutica, constitui um dos contribuintes para obtenção de resultados 

positivos associados aos medicamentos. Objetivo: Ofertar um Serviço de Educação em Saúde 

para pacientes do SUS com ênfase no uso racional de medicamentos.  Metodologia: O projeto 

foi realizado em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Diamantina/MG. 

Executou-se devidamente a Orientação Farmacêutica com foco nos medicamentos prescritos na 

consulta médica. Resultados: Os pacientes foram atendidos nos horários de funcionamento do 

Serviço de Educação em Saúde, nas duas UBS em que o projeto foi desenvolvido. O paciente 

era encaminhado para a sala de farmácia clínica após consulta médica, por livre demanda, onde 

tomavam ciência sobre o Serviço de Educação em Saúde desenvolvido. Conforme orientação do 

Conselho Federal de Farmácia, para acompanhamento do Serviço foram realizados os registros 

de todos os pacientes atendidos na Consulta Farmacêutica. Por meio dessa documentação foi 

possível saber a quantidade de pacientes atendidos, o perfil dos medicamentos prescritos, o 

perfil dos pacientes e as principais dúvidas apresentadas por eles. As orientações tiveram foco 

nos seguintes aspectos: dose, posologia, horário, modo e via de administração, interações 

medicamentosas e alimentares, reações adversas possíveis, efeitos colaterais, modo de 

armazenamento, descarte correto, duração do tratamento, importância da adesão ao tratamento. 

Também foram respondidas as dúvidas que os pacientes apresentarem.  Além da comunicação 

verbal, levando-se em consideração a capacidade de compreensão de cada paciente, foram 

utilizadas as seguintes estratégias educativas: tabelas que orientam quanto o horário correto de 

administração do medicamento e entrega de folders sobre “Uso racional de medicamentos” e 

“Anticoncepcionais orais”.  

Palavras chave: Cuidado Farmacêutico; Educação em Saúde; Medicamentos. 

 
Apoio: PROEXC / UFVJM 
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SINT0407 - Educação em saúde para pacientes do SUS: ênfase na 

promoção do uso racional de antibióticos 
 

DAIZA TAYNARA OLIVEIRA,RENATA ALINE DE ANDRADE 

 
E-mail: daizat.oliveira@yahoo.com.br 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O Farmacêutico possui o compromisso em fornecer a população cuidados em saúde e 

medicamentos com qualidade, segurança e eficácia. O cuidado farmacêutico é um modelo de 

prática que possibilita a interação direta com o paciente e inclui os serviços de orientação 

farmacêutica, educação em saúde, dispensação, entre outros, contribuindo para o uso racional e 

melhoria do conhecimento do paciente sobre os medicamentos. A exemplificar, destaca-se a 

importância desses serviços durante o tratamento com antibióticos. Uma vez que, condutas 

inadequadas podem gerar reações adversas, ineficácia terapêutica e resistência bacteriana. 

Objetivo: Ofertar um serviço de Educação em Saúde para pacientes do SUS com ênfase no uso 

racional de antibióticos. Metodologia: O projeto foi realizado na Farmácia Básica do SUS- 

Diamantina/MG. Ofertou-se o serviço de Orientação Farmacêutica com foco nas prescrições de 

antibióticos. Resultados: Os pacientes e/ou acompanhantes foram atendidos nos horários de 

funcionamento da Farmácia. No momento da dispensação, após análise da prescrição e seleção 

do medicamento prescrito, o paciente recebeu todas as orientações para o uso adequado do 

antibiótico. As principais orientações foram referentes ao modo e via de administração, preparo 

do medicamento (quando foi o caso), importância em aderir ao tratamento e seguir a posologia, 

horários e duração prescrita, principais problemas relacionados aos antibióticos (especialmente 

a resistência bacteriana), reações adversas, interações medicamentosas e cuidados ao armazenar. 

As dúvidas apresentadas foram respondidas e para complementar a orientação verbal, foi 

entregue ao paciente, um folder sobre ‘’Antibióticos’’. Os atendimentos realizados foram 

registrados, assim como preconiza o Conselho Federal de Farmácia, para acompanhamento do 

serviço. Com base em dados preliminares desses registros, foi possível verificar o perfil dos 

pacientes atendidos, a quantidade de pacientes atendidos, as principais classes de antibióticos 

prescritas, os problemas de saúde frequentes, as dúvidas recorrentes e condutas inapropriadas 

durante o tratamento.  O Farmacêutico está diretamente envolvido na promoção do uso racional 

de medicamentos. Além do cumprimento da legislação que exige a prescrição para dispensação 

do antibiótico, é imprescindível o comprometimento do profissional com a transmissão do 

conhecimento, capacitação contínua e interação com o paciente e demais profissionais da saúde. 

 

 
Apoio: PROEX, PROACE E  UFVJM. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
1
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT0408 - EFEITO DO TREINO DE VIBRAÇÃO EM ASPECTOS 

FÍSICO FUNCIONAIS E EMOCIONAIS DE MULHERES COM 

FIBROMIALGIA 
 
VANESSA GONÇALVES CÉSAR RIBEIRO,JOUSIELLE MÁRCIA,BIANCA PEIXOTO NUNES 

COELHO,FERNANDA LORENA BARROSO DE SOUZA,SUELI FERREIRA DA 

FONSECA,HERCULES RIBEIRO LEITE,VANESSA AMARAL MENDONÇA,ANA CRISTINA 

RODRIGUES LACERDA 

 
E-mail: vanessa.ribeirocr@yahoo.com.br 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do treino de vibração de corpo inteiro em 

aspectos físicos, funcionais e emocionais de mulheres com fibromialgia.  

Trata-se de um ensaio clínico randomizado com dois grupos de mulheres com FM. Um grupo 

recebeu estímulo de vibração (n=12) e outro não recebeu estímulo, compondo o grupo controle 

(n=6). O grupo VCI recebeu intervenção por 6 semanas, 3 vezes por semana. As variáveis 

foram avaliadas antes e após 6 semanas de intervenção. O treinamento consistiu na realização 

de agachamento sobre a plataforma vibratória. Os parâmetros de estimulação mecânica da 

vibração utilizados foram: frequência de 35-40 Hz, amplitude 4mm. A intensidade do treino 

aumentou sistematicamente por meio do aumento do número de repetições e do tempo de 

vibração. Foram avaliados o impacto da fibromialgia por meio do questionário de impacto da 

fibromialgia (QIF), dor pela escala visual analógica (EVA), qualidade de vida pelo questionário 

genérico relacionado à saúde (SF-36), depressão por meio do Inventário de depressão de Beck, 

qualidade do sono pelo índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP). O desempenho 

funcional dos membros inferiores foi avaliado por meio do teste de caminhada e 6 minutos 

(TC6’), do teste de sentar e levantar da cadeira (TSLC) e time get up and go (TUG). O presente 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (CAAE: 66096017.6.0000.5108 e número de parecer: 2.057.949). 

Os resultados demonstram que houve diminuição significativa da pontuação do QIF (p=0,0009), 

do IQSP (p=0,0042) e da dor (p=0,0005) no grupo VCI após o treino de VCI. Houve aumento 

do número de repetições no TSLC (p=0,0016), bem como aumento na pontuação dos domínios 

vitalidade (p=0,023) e saúde mental (p=0,0424) avaliados pelo questionário SF-36, no grupo de 

mulheres com FM após o treino de VCI. Mulheres com FM após o treino de VCI apresentaram 

maior número de repetições no TSLC (p=0,0392), maior tempo de permanência no teste 

romberg (P=0,0283), maior distância de caminhada no TC6’ (p=0,0036) e menor tempo de 

realização do TUG (p=0,0211) quando comparadas as mulheres com FM do grupo controle 

após 6 semanas de avaliação.  

Não foram identificadas diferenças estatísticas significativas quanto as variáveis depressão e 

demais domínios do questionário SF-36. 

Concluímos que o treino de VCI parece ser eficiente quanto a melhora de aspectos físicos, 

funcionais e emocionais de mulheres com FM. 

 
Apoio: UFVJM, CNPQ, FAPEMIG, CAPES, SBFIS 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
1
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT0409 - Estudo fitoquímico da Peixota tomentosa A. Juss. 

(Malpighiaceae) 
 

LUCILA CRISTINA SOUSA,FERNANDO COSTA ARCHANJO,CRISTIANE FERNANDA 

FUZER GRAEL 

 
E-mail: lucila.cristina@yahoo.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O município de Diamantina- MG, localizado no Cerrado brasileiro, apresenta uma 

grande biodiversidade de espécies vegetais. Estudos com essas espécies são importantes para 

comprovar o uso popular ou investigar um potencial uso da planta e de seus derivados. Sendo 

assim, o objetivo desse trabalho foi o de realizar o estudo fitoquímico do extrato etanólico das 

folhas de Peixotoa tomentosa. Amostras coletadas foram utilizadas para preparação de 

exsicatas, identificadas e depositadas no Herbário Dendrológico Jenaine Felfidi 

(HDJF/UFVJM).Para a obtenção do extrato etanólico, as folhas de P. tomentosa foram 

dessecadas em estufa de ar quente circulante (35-40°C), até peso constante. Depois de seco, o 

material foi rasurado em moinho de facas e submetido à maceração, utilizando-se o etanol PA 

para extração. O extrato bruto obtido foi concentrado em evaporador rotativo a 40-42°C. A 

amostra do extrato etanólico foi submetida a testes de triagem fitoquímica envolvendo reações 

cromogênicas e de precipitação, além de análises em cromatografia em camada delgada. O 

extrato etanólico bruto seco foi ressuspenso em metanol:água3:1 e fracionado através de 

partição líquido-líquido, com hexano e posteriormente, com diclorometano, obtendo-se as fases 

hexânica, diclorometânica e hidroalcóolica. As fases hexânicas e diclorometânicas foram 

evaporadas, à temperatura ambiente e serão submetidas a CG/EM. A fase hidroalcoólica foi 

submetida a rotaevaporação à vácuo (35-40°C), para retirada do etanol e posteriormente 

liofilizada, e será analisada por CLAE. Até o momento, na triagem fitoquímica foram 

detectados antocianinas, esteróides, taninos condensados e saponinas. Estudos mais detalhados 

através de CLAE e de CG/EM serão realizados para se traçar o perfil químico do extrato. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0410 - Estudo fitoquímico de Eremanthus erythropappus (DC.) 

MacLeish (Asteraceae) 
 

SABRINA BEATRIZ MACHADO,VINICIUS LOPES CANTUARIA,HELEN RODRIGUES 

MARTINS,CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL 

 
E-mail: sa.machado@yahoo.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O Brasil apresenta uma grande diversidade vegetal e muitas dessas plantas carecem de 

estudos químicos e farmacológicos, que são importantes para se obter novos medicamentos. A 

Eremanthus erythropappus é uma espécie de ocorrência no cerrado, conhecida popularmente 

como candeia. O objetivo deste trabalho foi o de  realizar o estudo fitoquímico do extrato 

etanólico das folhas de E.erythropappus. Após a coleta, as partes aéreas foram dessecadas em 

estufa de ar quente circulante (35-40 °C), até peso constante. Posteriormente, foram 

pulverizadas em moinho apropriado.  O pó foi submetido a extração por meio de maceração em 

recipiente de vidro, utilizando-se o etanol PA como solvente extrator, na proporção de 1/10 p/v 

(pó/solvente). O extrato bruto assim obtido foi concentrado em evaporador rotativo a 40-42 °C, 

sob pressão reduzida.O extrato etanólico bruto seco foi ressuspenso em metanol:água 3:1 e 

fracionado através da partição liquido-liquido, com hexano e posteriormente com 

diclorometano, obtendo-se as fases hexânica, diclorometânica e hidroalcoólica. As fases 

hexânica e diclorometânica foram concentradas em evaporador rotatório. A fase hidroalcoólica 

foi submetida a processo de rotaevaporação à vácuo para a retirada do etanol. Posteriormente foi 

liofilizada e armazenada em frasco de vidro fechado. As faseshexânica e diclorometânica 

tiveram sua composição química avaliada através de CG/EM. Para a identificação química dos 

componentes, os espectros de massas obtidos foram interpretados e comparados com a 

literatura. A fase hexânicaapresentou os seguintes constituintes: ácido n-

hexadecanoico,hexadecanoato de etilo, 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecen-1-ol, ácido linolênico 

e o linolenato de etil. Quanto a fração diclorometânica, só foi possível identificar um 

constituinte, a hidroquinona.Mais estudos, incluindo os com a fase hidroalcoólica, devem ser 

realizados para melhor conhecimento da composição química do extrato. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0411 - Estudo sobre o Acidentes Vascular Cerebral: Estratégias 

de cenários de ensino-aprendizagem entre ligas acadêmicas 
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RIBEIRO DE ANDRADE,NARA YANA LIMA COSTA ,IZABELA CRISTINA BRANDÃO 

MOREIRA,TAMÍRIS KEYLA MARQUES ROCHA NUNES,MAGDA FERNANDA 

GOMES,DELBA FONSECA SANTOS 

 
E-mail: gladistonefar@outlook.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: A formação superior em saúde é discutida nas últimas décadas, com mudança na 

prática e organização do trabalho. Neste contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Farmácia, de outubro de 2017, devem estar alinhadas com o processo de 

saúde-doença do indivíduo, da família e da comunidade; com a realidade epidemiológica, 

socioeconômica, cultural e profissional, proporcionando a integralidade das ações de Cuidado 

em Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde. Orientam que os cenários de 

ensino-aprendizagem, devem permitir ao estudante. Este estudo é uma parceria das Ligas 

Acadêmicas de Farmácia e da Neurociência da Faculdade de Medicina. Isso influenciou o 

direcionamento da abordagem metodológica para o desenvolvimento de dois projetos de 

pesquisa sobre o Acidentes Vascular Cerebral (AVC). Estabeleceu-se uma agenda de atividades: 

por que realizar pesquisas bibliográficas; como e onde realizar pesquisas bibliográficas; Etapas 

da pesquisa bibliográfica; Roteiro resumido para pesquisa em Bases de Dados; Tipos de Bases 

de Dados; Etapas do desenvolvimento de uma pesquisa; Registro do projeto na Plataforma 

Brasil e por fim Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade. O estudo dos temas 

relacionados foi organizado com o uso do Google Drive. Em seguida, as etapas para a escrita de 

dois projetos: Prevalência de acidente vascular cerebral no município de Presidente Kubitschek 

e a Avaliação do Serviço de Emergência para o AVC de Diamantina. Esta estratégia poderá 

motivar o envolvimento dos estudantes com a comunidade e com os serviços, aumentar a 

autonomia, melhorar o trabalho em equipe. Aspectos estes relacionados com a 

multidisciplinaridade, ao cuidado integral, a busca ativa do conhecimento, a vivência e 

planejamento das atividades, que proporcionaram a ampliação do conhecimento e a formação 

reflexiva. 

 
Apoio:  
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SINT0412 - Isolamento de alcalóides bisbenzilisoquinolínicos de 

Cissampelos sympodialis Eichler através de Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE). 
 

LARISSA CRISTINA SANTOS BARROSO,EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA,TAIZIA DUTRA 

SILVA,AVENTINO HUMBERTO FONSECA 

 
E-mail: larissascb@gmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: A cromatografia é um processo físico-químico de separação que se tornou um dos 

principais métodos para a purificação e isolamento de produtos naturais(2,4). A espécie 

Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae) é rica em alcalóides da classe dos 

alcalóides bisbenzilisoquinolínicos. O presente trabalho teve como objetivo isolar os alcalóides 

da espécie e disponibilizar as substâncias para avaliação de sua atividade antiviral. O material 

vegetal seco e pulverizado (1,67 Kg de rizomas) foi extraído com etanol a 70% (pH=8) até 

reação negativa ao teste de Dragendorff. O extrato etanólico (rendimento 6,7%, p/p) foi 

submetido a uma marcha sistemática para obtenção da fração de alcalóides terciários (FAT) ao 

fim da qual obteve-se 15,4 g de FAT (rendimento de 14,26%). A separação das frações foi 

obtida utilizando-se uma coluna preparativa com 250mm x 20mm e fase estacionária C-18 

(octadecil sílica). A separação foi conseguida utilizando-se como fase móvel Água (solvente A, 

pH=8 com NH4OH) e Metanol (solvente B, pH=8 com NH4OH) em modo gradiente de eluição 

e detecção em UV a 254nm.  

A secagem das frações utilizou cartuchos de extração em fase sólida (SPE) C-18 (1g/5mL) para 

reter os alcalóides e ao mesmo tempo eliminar o solvente. As frações foram inicialmente 

diluídas com quantidade suficiente de água até que a proporção desta em solução não 

ultrapassasse 10%. Em seguida ao condicionamento dos cartuchos, as frações diluídas em água 

foram aplicadas aos cartuchos sob vácuo, até completa secagem. Os cartuchos foram eluídos 

com metanol. As frações foram então evaporadas até secagem em evaporador rotativo e 

transferidas para vials. 

O método de secagem das frações utilizando SPE provou ser uma alternativa bastante viável em 

relação aos métodos convencionais como por exemplo a liofilização. Uma das suas vantagens é 

não necessitar de equipamentos adicionais, como o liofilizador, técnica esta de difícil aplicação 

para amostras de grande volume como é o caso das frações de CLAE preparativo. Com esta 

metodologia foi possível obter frações de alcalóides puras e semi-purificadas (fração 1: 22,8mg, 

fração 2: 32,6 mg, fração 3: 66,6mg, fração 4: 48,2mg, fração 5: 443,4mg, fração 6: 40mg). As 

frações semi-purificadas serão recromatografadas para purificação final.  

 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0413 - LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 

UTILIZADAS COM FINS MEDICINAIS E COSMÉTICOS EM 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, 

MG 
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Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O Brasil é um dos países que apresenta a maior biodiversidade vegetal do mundo. 

Mas essa riqueza e diversidade vão além da biológica; sua cultura é riquíssima, devido às várias 

etnias que compõem sua população. Os conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade 

mantidos por essas diferentes etnias podem servir como fonte para a descoberta de substâncias 

tóxicas e medicamentosas. A Etnobotânica é uma ferramenta que pode auxiliar nesse sentido, 

pois resgata e registra os conhecimentos tradicionais e pode servir como base para a definição 

de estratégias de uso racional e de preservação das espécies nativas. O principal objetivo desse 

trabalho foi resgatar e registrar conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas para fins 

medicinais e cosméticos em comunidades quilombolas e indígena do município de Araçuaí, 

MG. O trabalho foi realizado após consulta a órgãos competentes  (ex: CEP) e obtenção de 

autorizações. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi estruturadas. As plantas 

citadas como medicinais e cosméticas, foram coletadas para identificação botânica. Dentre os 

entrevistados (n=23),  houve um predomínio de mulheres e a faixa etária variou entre 20 e 91 

anos. A principal forma de transmissão dos conhecimentos tradicionais nas comunidades é a 

oral, sendo as mães as que mais transmitiram seus conhecimentos para os entrevistados. Foram 

registradas 185 plantas, segundo o nome popular, entre elas, 93 foram identificadas até nível de 

espécie, 40 ao nível de gênero e 1 ao nível de família pelo Herbário Dendrológico Jeanine 

Felfilli (UFVJM). As espécies nativas corresponderam a 57,14% das plantas identificadas. A 

parte das plantas que é mais utilizada para o preparo das formulações são as folhas; a principal 

forma de preparo é a decocção; e o sistema corporal mais citado para tratamento com plantas, 

foi o respiratório. A espécie nativa Senna occidentalis foi a que apresentou maior índice de 

importância relativa, ou seja, maior versatilidade em tratar mais de um problema de saúde ou 

estético. Além da importância desse trabalho para manutenção dos conhecimentos tradicionais 

das comunidades de Araçuaí, ele, cientificamente, pode servir como fonte para pesquisas futuras 

em farmacologia, na busca por novos fármacos ou fitoterápicos, bem como, pode embasar 

pesquisas de validação do uso popular das plantas, promovendo o seu uso seguro. 

 
Apoio: AGRADEÇO À COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR (CAPES) PELA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. 
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SINT0414 - PERFIL NOSOLÓGICO E SOCIODEMOGRÁFICO 

DOS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DE 

DIAMANTINA 
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FERREIRA,PHILIPE DIAS DE AVILA LIMA,MARCONI RICARDO DUPIM,RENATA ALINE 
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E-mail: deboracristina.aquino@gmail.com 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: Introdução: O acompanhamento farmacoterapêutico (AF) é um serviço clínico 

farmacêutico que visa fornecer cuidado ao paciente, família e comunidade, promover o uso 

racional de medicamentos (URM) e otimizar a farmacoterapia. O serviço de AF acontece na 

Farmácia Básica de Diamantina (FBD) desde Abril de 2016 e é destinado a pacientes idosos que 

possuem hipertensão e/ou diabetes mellitus. 

Objetivo: Analisar o perfil nosológico e sociodemográfico dos pacientes em Acompanhamento 

Farmacoterapêutico na Farmácia Básica de Diamantina. 

Metodologia: Analisou-se prontuários clínicos dos 51 pacientes idosos, hipertensos e/ou 

diabéticos em AF na FBD, de maio de 2016 a janeiro 2018.  Na primeira consulta farmacêutica 

foram coletados dados referentes ao perfil dos pacientes, história clínica, farmacoterapêutica, 

preocupações em relação à saúde, adesão ao tratamento e hábitos de vida segundo o Método 

Dáder de AF. Foram agendados retornos onde se propôs intervenções farmacêuticas visando o 

URM e adesão ao tratamento e encaminhamento, conforme necessidade para outros 

profissionais de e médicos prescritores. Em todas as consultas foram aferidas a pressão arterial 

sistêmica e glicemia capilar. O serviço foi realizado pelos farmacêuticos da RMSI juntamente 

com acadêmicos de Farmácia.  

Resultados: Os 51 pacientes em AF possuíram idade média de 69 (±7 anos), sendo a maioria 

mulheres (55%). Quanto aos hábitos de vida 82% referiram não consumir bebida alcoólica, 92% 

referiram não ser tabagistas e 47% praticarem atividade física. 96% dos pacientes eram 

hipertensos, destes 67% tinham valores pressóricos controlados. 51% eram diabéticos e destes 

88% possuíam valores glicêmicos controlados. 49% eram hipertensos e diabéticos. 49% foram 

encaminhados para profissionais da RMSI e médicos e utilizavam uma média de sete (±3) 

medicamentos. Foram realizadas 119 consultas farmacêuticas, entre estas 51 primeiras 

consultas, 33 primeiros retornos, 25 segundos retornos, 7 terceiros retornos e 3 quartos retornos. 

Os retornos corresponderam a 57% do total de consultas e média 2 (±1) de consultas 

farmacêuticas por paciente. Pretende-se que esse serviço seja inserido permanentemente na 

Farmácia Básica de Diamantina. 

 

 
Apoio: PROEXC, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA 
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SINT0415 - Potencialidades entre a parceria da Liga Acadêmica de 

Farmácia a Radio Universitária da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
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Resumo: O rádio está integrado de tal modo na vida da população, que é quase impossível 

imaginar o cotidiano das pessoas sem esta mídia nas várias modalidades. A rádio universitária é 

uma emissora que tem por principal público-alvo a comunidade acadêmica e apresenta 

características próprias de uma rádio educativa. O fenômeno da radiofonia universitária tem 

evoluído com múltiplas configurações em função das opções de suporte tecnológico de difusão 

(FM, AM, Internet). Em relação aos conteúdos, as rádios universitárias têm um papel inovador e 

oferecem, aos ouvintes uma programação que tem gêneros e temas, porém, em função de três 

objetivos entreter, informar e educar. Estas emissoras podem representar projetos de caráter 

institucional ou estar relacionadas com iniciativas de entidades como (organizações de 

estudantes, por exemplo). Desta forma, a parceria com a rádio universitária proporcionará aos 

estudantes da Liga Acadêmica de Farmácia (LAF) a construção de uma identidade política, 

social e cultural quanto ao papel do farmacêutico na sociedade. O presente resumo é apresentar 

a vivência da LAF com a Radio Universitária no Dia Mundial do Rim. A equipe de trabalho foi 

composta pelos estudantes da Liga e pelos profissionais da rádio para a produção de três pílulas 

informativas em texto que informaram sobre os Dias Mundial do Rim e da Mulher. Além disso, 

foi criado o nome do Programa “Doses Farmacêuticas: o farmacêutico também zela por você”. 

O planejamento e elaboração do nome do Programa e os conteúdos das pílulas foram sob 

orientação da coordenação da liga e pelos estudantes. Os funcionários da emissora 

acompanharam a produção dos estudantes ao longo do processo do trabalho radiofônico. As 

“Pilulas Radiofônicas” foram gravadas por dois estudantes e os assuntos foram medidas 

preventivas para proteger o seu rim; beba água, Dia Internacional das Mulheres e a doença 

renal. Os resultados preliminares, deste trabalho, de caráter exploratório, foram positivos. A 

Rádio Universitária da UFVJM constitui um ambiente de aprendizado e proporciona um 

ambiente educacional. Os estudantes aprofundaram os conhecimentos sobre um determinado 

tema para disponibilizar de forma sonora e educativa a população.  Constata-se também, a 

possibilidade de desenvolver, em parceria com a Radio, um programa com o objetivo de educar 

o estudante a ser um comunicador social para a orientar a sociedade sobre os cuidados 

farmacêuticos com a população. 

 
Apoio:  
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SINT0416 - Práticas inadequadas utilizadas por pacientes hipertensos 

no processo de administração de medicamentos anti-hipertensivos 
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Resumo: Introdução: A forma como pacientes portadores de Hipertensão Arterial (HA) auto 

administram os medicamentos prescritos pela equipe de saúde, tende a ser um fator crucial para 

a obtenção ou não do efeito esperado, que é manter a Pressão Arterial (PA) sob controle. 

Embora seja recomendado o uso único de água para facilitar a ingestão, comumente são 

utilizados outros recursos que colocam em risco a eficácia dos fármacos prescritos. Objetivo: O 

presente estudo tem por objetivo identificar práticas inadequadas de ingestão de medicamentos 

anti-hipertensivos e descrever potenciais riscos à garantia de sua eficácia e segurança. Método: 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo cujos dados foram obtidos em 

entrevistas domiciliares realizadas junto a pacientes hipertensos com idade de 40 anos ou mais. 

Resultado: A análise preliminar dos dados permitiu identificar que dentre os recursos mais 

empregados por portadores de HA para facilitar a ingestão dos fármacos estão o leite, suco de 

laranja, café, café com leite e frutas. O uso irrestrito destes recursos não é recomendado, pois ao 

interagir com os fármacos suas distintas propriedades podem interferir no processo de absorção 

ou serem alteradas as características físico-químicas do medicamento reduzindo, assim, sua 

biodisponibilidade bem como sua eficácia. Deve-se ainda considerar que certos medicamentos 

são sensíveis ao ambiente ácido do estômago, sendo necessário administrá-los sem alimentos, 

pois estes estimulam a secreção de ácido clorídrico. Devido as situações descritas deve-se evitar 

substituir água por outras substâncias pois as interações que tendem a se estabelecer pode afetar 

a segurança e a eficácia dos medicamentos. Como exemplo de interação fármaco-alimento, tem-

se o captopril, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, amplamente utilizado da 

terapia anti-hipertensiva. Tal medicamento ao ser absorvido alcança a disponibilidade em cerca 

de 75%, no entanto, quando ingerido com alimentos, esse valor é reduzido a aproximadamente 

25-30%. Por este motivo recomenda-se sua ingestão 1 hora antes do paciente se alimentar. 

Conclusão: Devido aos riscos de interação fármaco-alimento, o paciente ou seu cuidador deve 

dirimir dúvidas quanto as formas corretas de administrar os medicamentos junto ao médico ou 

farmacêutico. Cada medicamento possui características que lhe são peculiares e só seu uso 

adequado garante sua eficácia e segurança. 

 
Apoio: FAPEMIG/PPSUS - PROCESSO N.: CHE - APQ-03932-17 
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SINT0417 - PROCEDIMENTOS DE CULTIVO CELULAR E 

LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER DE MAMA 
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Resumo: A cultura celular, iniciada nos primórdios do século XIX vem adaptando-se cada vez 

mais à manutenção do metabolismo celular in vitro, possibilitando o desenvolvimento da 

maioria das funções fisiológicas básicas inerentes a uma célula e a um tecido. Avanços 

tecnológicos sofridos ao longo do tempo fazem da cultura celular, um dos mais importantes 

métodos de pesquisa da atualidade. A necessidade de expansão do conhecimento a respeito do 

câncer de mama tem encontrado na prática do cultivo celular um mecanismo promissor para o 

descobrimento de novos tratamentos e diagnósticos. Pesquisas de sucesso requerem excelência 

no desenvolvimento do estudo, com o conhecimento das características das culturas celulares, 

sua viabilidade, aspectos de contaminação, entendimento de diferenciação morfológica e 

genética, e cumprimento de normas de biossegurança de forma rígida. Dentre as vantagens de se 

trabalhar com cultivo celular, considera-se a facilidade de manuseio, a fonte auto-replicável, a 

homogeneidade e a possibilidade de congelamento mantendo a viabilidade por décadas. Este 

trabalho traz uma revisão da literatura, compilando todas as informações necessárias ao início 

do desenvolvimento de uma pesquisa científica envolvendo cultivo celular, assim como 

procedimentos, ensaios e técnicas que englobam as linhagens de câncer de mama MCF-7, 

MDA-MB-231 e 4T1 contribuindo assim ao avanço da ciência, não apenas perante a doença, 

mas também à manutenção das linhagens. Possui, portanto, o objetivo de ampliar o 

conhecimento acerca do cultivo celular. Protocolos de cultivo celular foram desenvolvidos e 

aplicados na rotina de trabalho do laboratório de desenvolvimento tecnológico da farmácia a 

partir deste trabalho, levando em consideração as particularidades das linhagens selecionadas de 

acordo com sua frequência de utilização não só no LDTF mas também na literatura. O 

entendimento sobre a importância da biossegurança durante a execução do processo para evitar 

a contaminação da cultura celular, assim como a percepção de contaminação, caso ela ocorra, e 

de seu agente causador colaboram para o desenvolvimento de um experimento de sucesso.  O 

trabalho constitui-se portanto como uma ferramenta útil a rotina laboratorial. 

 
Apoio:  
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SINT0418 - Serviços farmacêuticos para pacientes do SUS: uma 

abordagem na farmacoterapia 
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FERREIRA,RENATA ALINE DE ANDRADE 

 
E-mail: kriciaalves@hotmail.com 
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Resumo: Tendo como prioridade a visão holística do paciente, foi instituído na Atenção 

Primária em Diamantina-MG, o projeto de Educação em Saúde para pacientes do SUS. O 

conhecimento dos pacientes sobre seus medicamentos, obtido por meio da Orientação 

Farmacêutica, constitui uma das razões cruciais relacionadas ao uso racional de medicamentos e 

também um dos contribuintes para obtenção de resultados positivos associados aos 

medicamentos (RUBIO et al., 2013). O projeto de extensão, com estudantes de farmácia, atende 

pacientes após a consulta com o médico. Nesse atendimento, busca-se tirar todas as dúvidas do 

paciente quanto ao medicamento prescrito. Forma de administração, posologia, advertências 

sobre o uso no horário correto e a boa adesão ao tratamento estão em foco. O projeto 

‘’Educação em Saúde para pacientes do SUS: ênfase na farmacoterapia”, surgiu como 

fenômeno de articulação e mo¬bilização de estudantes em prol de assistência á saúde para a 

comunidade. Almeja-se otimizar a terapia medicamentosa de pacientes e avaliar erros de 

prescrição de medicamentos. Os pacientes foram atendidos nos horários de funcionamento do 

Serviço de Educação em Saúde, nas duas UBS em que o projeto foi desenvolvido. O paciente 

era encaminhado para a sala de farmácia clínica, por livre demanda, onde tomavam ciência 

sobre o Serviço de Educação em Saúde desenvolvido. Conforme orientação do Conselho 

Federal de Farmácia, para acompanhamento do Serviço foram realizados os registros de todos 

os pacientes atendidos na Consulta Farmacêutica. Por meio dessa documentação foi possível 

saber a quantidade de pacientes atendidos, o perfil dos medicamentos prescritos, o perfil dos 

pacientes e as principais dúvidas apresentadas por eles. As orientações tiveram foco na dose, 

posologia, horário, modo e via de administração, interações medicamentosas e alimentares, 

reações adversas possíveis, efeitos colaterais, modo de armazenamento, descarte correto, 

duração do tratamento e importância da adesão ao tratamento.Além da comunicação verbal, 

levando-se em consideração a capacidade de compreensão de cada paciente, foram utilizadas 

tabelas quanto o horário correto de administração do medicamento.  

 

 
Apoio:  
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SINT0419 - TRIAGEM DA ATIVIDADE ANTIVIRAL PARA O 

ZIKA VÍRUS DE PLANTAS NATIVAS DO CERRADO DA REGIÃO 

DE DIAMANTINA/ MG 
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Resumo: O Zika virus é um vírus de RNA (ZIKAV), de fita simples, transmitido pelo mosquito 

Aedes aegyti, descoberto em 1947 em Uganda. Geralmente, os sintomas decorrentes da infecção 

são brandos. Contudo, há evidencias de sua associação a casos mais graves como a microcefalia 

congênita e a síndrome de Guillain-Barré, tornando-se um sério problema de saúde pública, 

considerando a falta de tratamento específico e vacina contra o vírus. 

Trata-se de um Flavivírus que penetra na célula por intermédio da via das clatrinas, onde a 

liberação do nucleocapsídio viral no citosol celular é desencadeada pela fusão da membrana do 

envelope viral com o endossoma. A multiplicação torna-se atenuada pelo contato com interferon 

tipo 1. Assim, células de linhagem VERO são utilizadas para isolar e amplificar estirpes de 

ZIKAV, devido à ausência de interferon tipo 1.  

Em decorrência das graves manifestações clínicas e a rápida disseminação do ZIKAV, há 

necessidade urgente em revelar potenciais inibidores da multiplicação viral. Desta forma, o 

presente trabalho avaliou extratos de plantas provenientes do bioma Cerrado, quanto à sua 

citotoxicidade e atividade anti-ZIKAV. As espécies das plantas utilizadas foram: Cronton 

antisyphiliticus, Gomphrena vaga, Gomphrena scapigera, Eremanthus erythropappus, Ageratum 

fastigiatum. O teste de citotoxicidade celular foi realizado com células  VERO,  utilizando-se 

oito concentrações dos extratos a partir de 1000 µg/mL  e avaliados pelo método de MTT.  

A triagem da atividade antiviral dos extratos in vitro contra ZIKAV foi realizada utilizando 

células VERO, sendo avaliada a capacidade dos extratos em inibir a infecção da célula pelo 

vírus e sua ação após a infecção viral. 

As células foram tratadas com as maiores concentrações de extrato não citotóxicas, sendo que 

na pré-infecção o tratamento foi realizado quatro horas após promover a infeção viral e na pós-

infecção foram avaliados o grau de inibição do efeito citopático por microscopia óptica e análise 

da viabilidade celular pelo ensaio colorimétrico do MTT. 

Entre os extratos avaliados somente o da Ageratum fastigiatum apresentou atividade anti-

ZIKAV na concentração de 31,25 µL/m, que impediu a infecção do vírus pela célula. Após a 

infecção da célula pelo vírus, nenhum extrato apresentou atividade sobre o ZIKAV. 

Apesar de algumas das plantas aqui avaliadas terem apresentado, em outros estudos, potencial 

atividade contra Trypanosoma cruzi e Leishmania, esta não foi significativa contra o ZIKAV. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
3
0

  

 

 

 

 

 

 

SINT0420 - Triagem fitoquímica de Trimezia cathartica (Klatt) 

Niederl (Iridaceae) 
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Resumo: Os trabalhos desenvolvidos pela química de produtos naturais proporcionam maneiras 

de formação de recursos especializados, de importância primordial, para os países em 

desenvolvimento. A fitoquímica que é a química de produtos naturais (QPN) de vegetais 

empenha- se com maior relevância na caracterização estrutural, análise de propriedades e 

estudos biossintéticos de substâncias naturais resultantes do metabolismo secundário dos 

vegetais. A Trimezia catharticaé uma angiosperma da família Iridaceae, encontrada no cerrado e 

endêmica na região de Diamantina. Tem o nome popular de “piretro” e é usada com fins 

medicinais como agente depurativo. O presente trabalho teve como objetivo a realização da 

triagem fitoquímica do extrato etanólico da planta. Coletou-se o material vegetal para sua 

identificação e preparou-se exsicata que está depositada no HDJF-UFVJM, sob n°3225. As 

raízes e os rizomas da planta foram sujeitas a extração em álcool etílico absoluto (PA), por 

maceração exaustiva em temperatura ambiente. O extrato foi concentrado a 40- 42°C, por 

destilação (rotaevaporação). Para a realização da triagem fitoquímica usou-se do extrato duas 

alíquotas A e B. Na alíquota A pesou- se 70mg do extrato e foi utilizado para a realização dos 

testes: alcaloides e taninos. Na alíquota B pesou- se 50mg do extrato para a realização dos 

testes: antrocianinas, antracenosídeos, flavonoides, esteroides, triterpenos  e cumarinas. Os 

testes foram realizados através de reações cromogênicas e de precipitação, onde foi possível 

determinar a possível presença ou ausência dos metabolitos secundários da planta. Com os 

testes finalizados foi detectada a provável presença de taninos condensados, triterpenos, 

alcaloides e antocianinas. Estudos mais detelhados devem ser conduzidos para um maior 

conhecimento da química e das atividades farmacológicas da planta, sendo este um estudo 

inicial. 

 
Apoio: FAPEMIG, CAPES, CNPQ E UFVJM 
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de chá de hibisco 
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Resumo: Os chás têm sido amplamente estudados quanto à sua composição especialmente no 

que tange à presença de compostos com atividade antioxidantes, devido aos inúmeros benefícios 

associados à estas substancias. O chá de hibisco tem ganhado cada vez mais destaque na mídia 

após a comprovação de efeitos antitumorais, prevenção de doenças cardiovasculares, controle 

de peso e combate à obesidade. O presente trabalho, portanto, teve o objetivo de realizar a 

triagem fitoquimica e avaliar o teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante pelo 

método DPPH do chá de hibisco, em sua forma de consumo, da marca mais popular na cidade 

de Diamantina-MG. Três gramas da erva foram colocados em Erlenmeyer, sendo adicionados 

240ml de água mineral em ebulição (96ºC). A seguir cada amostra vedada e mantida em banho-

maria, permanecendo em infusão por três minutos. Então, as amostras foram filtradas em papel 

de filtro comum e os extratos armazenados em frascos de vidro âmbar sob refrigeração (5ºC), 

até o momento das análises. Foram realizados o teste de Cianidina para Flavonoides, a reação 

com gelatina para Taninos, teste para Antraquinonas e o teste da lâmpada UV para a 

identificação de Cumarinas, teor de compostos fenólicos pelo método de Folin Ciocateau e 

antioxidante pelo método DPPH. A triagem fitoquimica apresentou valores indicativos positivos 

para flavonoides e negativos para taninos, antraquinonas e cumarinas. O teor de compostos 

fenólicos 2009,55 ± 11,70mg. L -1 e a capacidade antioxidante com valores de 1609,8 ± 0,00 

mg AGE. L -1 e de 85,23 ± 0,00% de inibição. Os dados obtidos no presente estudo 

demonstram a presença de compostos com alta capacidade antioxidante no chá de hibisco na 

forma de ingestão recomendada pelo fabricante. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
3
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0422 - Triagem in vitro de atividade animicrobiana das espécies  

Eremanthus erythropappus e Ageratum fastigiatum 
 

KELLY CRISTINA KATO,VINICIUS LOPES CANTUARIA,FILIPE DE CASTRO 

FARIA,FERNANDO ARMINI RUELA,CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL,HELEN 

RODRIGUES MARTINS 

 
E-mail: kelly.kato@ufvjm.edu.br 

 
Área: FARMÁCIA 

 

Resumo: O uso de plantas medicinais no tratamento de doenças é uma estratégia antiga 

utilizada pela população como forma terapêutica de cura e prevenção de enfermidades. Na 

terapêutica convencional, os fármacos usados na terapia antibacteriana revolucionaram a 

medicina e nossa capacidade de controle sobre as infecções bacterianas, onde sua 

disponibilidade clínica promoveu uma extraordinária diminuição na morbidade e mortalidade 

causada por infecções microbianas. Contudo, a resistência dos patógenos aos antimicrobianos 

representa uma crescente ameaça para a saúde pública, afetando tanto países desenvolvidos 

como em desenvolvimento. Diante disso, se faz necessária a busca de novos compostos 

antimicrobianos que proporcionem um tratamento mais eficaz, sendo a triagem a partir de 

substâncias extraídas de plantas uma promissora estratégia. Considerando a grande 

biodiversidade da região do Vale Jequitinhonha, associada ao conhecimento da medicina 

tradicional da população residente, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 

antibacteriana dos extratos brutos etanólicos das espécies Eremanthus erythropappus e 

Ageratum fastigiatum frente diferentes cepas de bacterias Gram-negativas e Gram-positivas. A 

atividade foi realizada utilizando-se quatro concentrações seriadas do extrato (1000, 500, 250 e 

125 µg/mL).  Como controle foi utilizado caldo Mueller Hinton com DMSO (0,125%) e 

Cloranfenicol (30 μg/mL). Os ensaios foram realizados em triplicata. Para análise dos resultados 

foi feito uma análise visual com o revelador resazurina a 0,01%. para indicação de presença de 

microorganismos viáveis pela conversão  deste por meio de enzimas citoplasmáticas e 

mitocondriais a um composto de coloração rosácea. Em relação aos resultados, o extrato 

etanólico de E. erythropappus e A. fastigiatum demonstraram atividade antibacteriana sobre as 

cepas de Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli., onde a CIM variou de 125-1000 µg/mL. Os extratos não apresentaram 

atividade contra as cepas Proteus mirabilis e Salmonella typhimurium nas condições testadas. 

Desta forma, novos experimentos são necessários visando fracionamento para determinação do 

perfil químico destas plantas e melhor validação das potenciais atividades antibacterianas 

observadas. 
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Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória 

prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica ao fluxo aéreo, que 

não é totalmente reversível, e pela presença de inflamação sistêmica. Estudos sobre a 

prevalência da DPOC sugerem que em torno de um quarto (¼) dos adultos com 40 anos de 

idade ou mais têm obstrução moderada ao fluxo aéreo. Embora a DPOC comprometa os 

pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas, sendo associada a várias 

manifestações, tais como, aumento das concentrações de citocinas circulantes, das adipocinas, e 

das proteínas de fase aguda que também são vistas na maior parte das doenças sistêmicas.  

As alterações fisiológicas e mecânicas que ocorrem, tem como consequência a diminuição na 

qualidade de vida nos doentes com DPOC.  Os questionários específicos da doença, projetados 

para avaliar o impacto da DPOC, são amplamente utilizados em estudos clínicos. No entanto, 

esses questionários ainda são considerados complexos e extensivos, exigindo uma quantidade 

substancial de tempo até a conclusão.  Há uma necessidade para que os pacientes determinem os 

domínios que definem sua QV pois tais medidas podem ter uma influência significativa na 

decisão clínica.  Com o PGI os pacientes são direcionados a definir e avaliar sua própria QV, 

identificando assim as áreas mais importantes de suas vidas que são afetadas por uma doença, 

relatando o grau de impacto para cada área e classificando cada área em termos de importância 

na sua QV. Para tanto é necessário o processo de Tradução, adaptação transcultural e validação 

do instrumento PGI para uma população com DPOC que fale o português falado no Brasil.  

O instrumento foi traduzido para a língua portuguesa, retrotraduzido para o inglês e 

posteriormente submetido a um comitê de especialistas constituído por profissionais da área 

com domínio do tema e pelo autor do instrumento original para análise do processo de tradução.  

Para avaliar a validade do instrumento será utilizada uma amostra de 50 participantes. 

Serão coletados para categorização da amostra: dados demográficos, incluindo idade, sexo e 

dados antropométricos, dados socioeconômicos e Espirometria. Após esta coleta inicial serão 

realizados os testes específicos, sendo eles: TGlittre, PGI, SGRQ e o Minimental para os 

participantes com 65 anos ou mais. Após 2 semanas o PGI será refeito para análise de 

reprodutibilidade. 
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Resumo: O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

resultante de deficiência na ação e/ou secreção da insulina. As consequências do Diabetes 

relacionadas a complicações funcionais crônicas, tais como perda de mobilidade, dificuldades 

para realizar atividades de vida diária tem ganhado destaque pois, pioram a qualidade de vida e 

capacidade para o trabalho. Entender a evolução das consequências funcionais do Diabetes à luz 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é fundamental 

visando compreender melhor os determinantes de agravos à saúde e permitir ações preventivas 

antes que a perda funcional se torne permanente. O objetivo foi examinar relações longitudinais 

entre os componentes da CIF de pacientes com Diabetes Mellitus do serviço de saúde de 

Diamantina. Foram incluídos 69 pacientes em um estudo longitudinal  para avaliação do perfil 

funcional antes e após três anos. Foram coletados indicadores dos componentes estrutura e 

função do corpo [EF] (dor musculoesquelética em diferentes regiões do corpo), atividades e 

participação [AP] (domínios físico, psicológico e social do Whoqol-brief; escala de participação 

social), fator ambiental [FA] (domínio meio-ambiente do Whoqol-brief) e dados 

sociodemográficos e clínicos. Foi usada a Análise Fatorial Confirmatória para testar a 

adequação do modelo de mensuração e a Modelagem de Equação Estrutural (MEE) para 

examinar as relações explicativas simultâneas entre as múltiplas variáveis que integram a CIF. 

O estudo confirmou que nível de deficiência na linha de base prediz deficiência após três anos. 

No mesmo sentido limitações na participação anterior influenciaram a participação atual 

(CP=0.36). FA foram mediadores na relação entre deficiência na estrutura e função e 

participação na primeira avaliação; após três anos, os FA se associaram apenas ao fator 

participação (CP=-0,46). Em relação às dores musculoesqueléticas houve aumento significativo 

dos percentuais relacionados a dor de coluna (22,5%), dor em membros superiores (39,5%) e 

membros inferiores (139,2%). Enquanto os domínios físico, psicológico e relações sociais do 

questionário whoqol- bref apresentaram queda de 16,5%, 8,6% e 16,1%, respectivamente. A 

escala de participação apresentou escore 45,2% mais alto após três anos em comparação com a 

linha de base. Esses resultados apontam para diminuição da funcionalidade e participação social 

da amostra ao longo do tempo. 
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Resumo: As órteses plantares com cunha medial são frequentemente prescritas para reduzir o 

estresse retropatelar em pacientes com dor patelofemoral (DPF), reduzindo a eversão do 

calcâneo e a rotação interna da tíbia. Durante as atividades de vida diária, as maiores cargas 

impostas na patela são relatadas durante a descida de degrau, no entanto, o efeito das órteses 

plantares durante a descida de degrau ainda são sub relatados. O objetivo deste estudo foi 

comparar a cinemática, a cinética e a ativação muscular em voluntários saudáveis usando 3 tipos 

de palmilhas durante a execução da tarefa de descida de degrau. 

Foram recrutados dezesseis indivíduos saudáveis com idade média de 25,7 anos, IMC de 23,3, e 

Foot Posture Index de +5. Os sujeitos realizaram uma tarefa de descida de um degrau de 20 cm, 

usando palmilhas com cunha medial de 5º posicionadas abaixo do retropé (R), palmilhas com 

cunha medial de 5º abaixo do antepé e retropé (R/F) e uma palmilha plana controle (C). 

Melhoras significativas no controle foram observadas nas palmilhas R e R/F comparadas com a 

palmilha C no pé e na cinemática do tornozelo e do quadril.Os resultados do presente estudo, 

apontou redução da eversão e abdução de tornozelo, da rotação interna (RI) do calcâneo, da RI e 

adução do quadril comparado a palmilha C. As palmilhas R e R/F aumentaram o momento 

adutor do joelho, mas diminuíram o momento de rotação interna do joelho em comparação com 

a palmilha C.  

As órteses plantares podem mudar a mecânica das articulações do pé e dos membros inferiores 

quanto a cinética e a cinemática. Estes dados suportam o uso de órteses plantares para fornecer 

benefícios funcionais durante a descida de degraus que supostamente beneficiariam pacientes 

com DPF. 
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Resumo: Transtorno Mental Comum (TMC) são morbidades depressivas ou ansiogênicas que 

tem alta prevalência entre trabalhadores da saúde. Sabe-se dos efeitos de fatores individuais e do 

ambiente de trabalho sobre a prevalência de TMC. Entretanto, é importante conhecer o peso 

desses fatores para nortear potenciais estratégias de prevenção. Objetivo: Analisar a associação 

entre TMC, fatores individuais e condições de trabalho em trabalhadores da  saúde do município 

de Diamantina (MG). Métodos: Estudo transversal baseado em dados de um inquérito em saúde 

que incluiu uma amostra aleatória e representativa de 203 profissionais do quadro de 

trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina.  O Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20) foi usado para mensurar o TMC e os participantes foram perguntados 

sobre informações sociodemográficas, clínicas, ocupacionais e hábitos de vida. A regressão de 

Poisson com estimativa da variância robusta e entrada hierárquica das variáveis foi usada como 

método estatístico. Resultados: Contudo, a prevalência de TMC foi de 20,2%. Assim sendo, a 

maior prevalência foi associada aos servidores mais jovens, aqueles que relataram pior estado de 

saúde (autoavaliação), baixa qualidade de sono e sobrecarga física. Conclusão:  A associação de 

TMC a fatores individuais e variáveis do trabalho confirma a natureza complexa e multifatorial 

das morbidades psicossociais. A reorganização do modelo organizacional e redistribuição das 

tarefas em conjunto com políticas de valorização do trabalhador e abertura de espaços de 

discussão coletiva de problemas, poderão  contribuir favoravelmente para a saúde mental dos 

servidores.   
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Resumo: Introdução: O Incremental Shuttle Walking Test (ISWT) tem sido sugerido como uma 

boa opção para avaliação da aptidão cardiorrespiratória para a população saudável. Já se sabe 

que o ISWT é um teste máximo para homens saudáveis, porém em mulheres jovens saudáveis 

permanece essa lacuna. Objetivo: Comparar o ISWT com o teste de esforço cardiopulmonar 

(TECP) e desenvolver uma equação para predição do pico de consumo de oxigênio (VO2 pico) 

em mulheres saudáveis. Métodos: Mulheres saudáveis, de 18 a 45 anos, sedentárias e não 

fumantes foram recrutadas para o estudo. Na primeira fase, o VO2 pico, o quociente respiratório 

pico (R pico), a frequência cardíaca maxima (FC max) e o percentual da frequência cardíaca 

máxima predita (% FC Max predita) foram avaliadas no ISWT e no TECP. Na segunda fase, 

uma equação foi elaborada (n = 54) para prever o VO2 pico. Na terceira, a validação dessa 

equação foi realizada por outras 20 participantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo 

1.184.419/2015). Resultados: As participantes da segunda fase apresentaram média de idade de 

26 anos e IMC de 21.86 kg/m². Não houve diferença estatisticamente significativa entre ISWT e 

TECP para os valores de VO2 pico, FC max e % FC max predita (P>0.05), exceto para a 

medida de R pico que foi 1.22(0.13) no ISWT e 1.18(0.1) no TECP (P=0.022). Além disso, os 

dois testes apresentaram correlação positiva moderada para VO2 pico (r=0.51; P=0.0007), FC 

max (r=0.65; P<0.0001) e R pico (r=0.55; P=0.0002) e a análise de Bland-Altman demonstrou 

concordância para o VO2 pico (bias = -0.14). A distância percorrida e a idade explicaram 36.3% 

(R Ajustado = 0.363) da variância do VO2 pico. A equação foi VO2 pico (predito)= 19.793 + 

(0.02 x distância percorrida) - (0.236 x idade). Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre o VO2 pico mensurado diretamente e o estimado pela equação elaborada (P= 

0.178) e a análise de Bland-Altman mostrou uma concordância com um bias de 1.5 ml/kg/min. 

Conclusão: ISWT é um teste máximo, apresentando resultados similares ao TECP e a equação 

de predição é válida e aplicável para avaliação do VO2 pico em mulheres jovens saudáveis. 
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Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por uma limitação 

persistente ao fluxo aéreo, associada a uma inflamação crônica nas vias aéreas e pulmões, este 

mecanismo pode ser iniciado e exacerbado por um desequilíbrio no status redox 

(oxidantes/antioxidantes) comum na doença. Estudos recentes demonstraram que a aplicação da 

vibração de corpo inteiro (VCI) na DPOC melhorou o perfil inflamatório após o exercício, 

contudo os possíveis efeitos no status redox ainda não foram elucidados nesta população. O 

estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de uma sessão aguda de vibração de corpo inteiro 

no status redox em indivíduos com DPOC. Métodos: Tratou-se de um estudo controlado e 

pareado, no qual participaram sujeitos com DPOC (n=13) e saudáveis (n=13), de ambos os 

sexos, com idade entre 45 e 80 anos. O exercício consistiu em agachamento estático com 6 

séries de 30 segundos de estimulo na plataforma e 1 minuto de descanso, na frequência de 35 

Hz e 2 mm de amplitude. Foram mensuradas antes e após o exercício, por meio da análise 

sanguínea, as concentrações da Superóxido Dismutase (SOD), Catalase, Ferritin- reducing 

ability of plasma (FRAP) e Thiobarbituric Acid-Reative Substances (TBARS), parecer CEP: 

649.332. Resultados: De acordo com a idade e medidas de composição corporal, ambos os 

grupos Grupo Saudável [idade: 63,4 (6,9) anos; IMC: 24,3 (2,6) Kg/m²] e DPOC [idade: 

65,2(7,6) anos; IMC: 22,6(3,4) Kg/m²] não apresentaram diferença significativa entre eles 

(p=0,52 e p=0,17; respectivamente). Os sujeitos com DPOC foram classificados com doença 

moderada (GOLD 2) e apresentaram um pior desempenho de caminhada, sendo que 

percorreram 128,6 metros a menos (p=0,00) e maior carga tabágica (p=0,006). Não houve 

diferença no status redox basal entre os grupos de acordo com os valores de SOD, catalase, 

TBARS e FRAP (p=0,05; p=0,08; p=0,83 e p=0,52, respectivamente). Além disso, não foram 

encontradas interações entre os grupos nas concentrações dos biomarcadores avaliados 

(SOD=0,63, catalase= 0,28, TBARS= 0,63 e FRAP = 0.36), não houve efeito da VCI. 

Conclusão: O estudo demonstrou que uma sessão de VCI não foi capaz de promover alterações 

no status redox de indivíduos com DPOC, esse resultado pode ser devido ao fato dos indivíduos 

apresentarem a doença estável e por se tratar de um exercício de baixa intensidade. Deste modo, 

a VCI se mostrou um exercício bem tolerado por essa população, podendo ser utilizado como 

modelo de protocolo de treinamento físico. 
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Resumo: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é caracterizada pela perda ou ausência da 

proteína distrofina que leva a danos progressivos nas fibras musculares. Após os danos, as fibras 

musculares entram em processo de regeneração, no entanto, quando esta capacidade é esgotada 

predomina a fibrose na musculatura. Os modelos distróficos, como o camundongo mdx e o 

modelo canino Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD), são amplamente utilizados para 

compreensão e estudo da patogênese da DMD, sendo o camundongo mdx o modelo mais 

utilizado devido sua facilidade no manejo e reprodução. A quantificação das fibras colágenas 

presentes nas fibras musculares pode ser realizada pela coloração Picrossirius associada à 

microscopia com luz polarizada, no entanto, não existe um consenso sobre a escolha mais 

adequada de objetiva no microscópio para melhor visualização das fibras colágenas. Sendo 

assim, o trabalho tem como objetivo verificar a relação existente entre a análise morfométrica 

da deposição de fibras colágenas na fibrose do músculo esquelético do modelo mdx com luz 

polarizada nas objetivas de 10x e de 40x. Para tal, serão estudados os músculos tibial anterior, 

gastrocnêmio e diafragma de 8 camundongos mdx através da análise morfométrica nas objetivas 

de 10x e de 40x sob luz polarizada. Serão feitas, de cada animal. 50 imagens na objetiva de 40x 

e 5 imagens na objetiva de 10x  de cada musculatura, totalizando em aproximadamente 2000 

fibras musculares por objetiva estudada. Para aumentar a confiabilidade das medidas, a análise 

morfométrica será realizada por dois examinadores, previamente treinados  e será calculada pela 

porcentagem da área de fibras colágenas em relação à área total de cada imagem, através de tons 

diferentes de cores (áreas escuras), e expressa em micrômetros através do Software ImageJ®. 
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CIRCUNFERÊNCIA DE PANTURRILHA E OS NÍVEIS DE 

SARCOPENIA EM IDOSAS DIAMANTINENSES 
 
FRANCIANE PEREIRA BRANT,RÁVYLLA RÚBIA LIMA ,LEONARDO AUGUSTO DA COSTA 

TEIXEIRA,TAMIRIS CAMPOS DUARTE,RONALDO LUIS THOMASINI,ADRIANA NETTO 

PARENTONI 

 
E-mail: ravyllabia@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Avaliou-se e se classificou idosas Diamantinenses quanto aos níveis de sarcopenia, 

como sendo: não sarcopênicas (NS), pré-sarcopênicas (PS),sarcopênicas (SA) e sarcopênicas 

graves (SG). Verificou-se se a medida da circunferência de panturrilha (CP) seria capaz de 

distinguir cada nível. Foram visitadas 421 residências de idosas (65 anos ou mais), destas, 

excluíram-se 312 idosas por recusa em participar, ter déficit cognitivo, sugerido pelo escore 

incompatível com a sua escolaridade no Mini Exame do Estado Mental; ter quadros 

neurológicos ou ortopédicos agudos, dependentes para deambulação ou praticantes regulares de 

atividade física. Avaliou-se 109 idosas comunitárias quanto ao peso, altura, CP direita (medida 

assentada), o desempenho nos testes de força de preensão palmar (FPP) e velocidade de marcha 

(VM) e massa muscular, por meio do Dual Energy X Ray Absorptiometry (DXA), calculando-

se o índice de massa magra (SMI) dividindo-se a massa apendicular pelo quadrado da altura. 

Como ponto de corte para sarcopenia Utilizou-se os valores de SMI≤5,77; FPP≤20Kgf e 

VM≤0,8m/s. Analisou-se os dados via SPSS, utilizando-se os testes de ANOVA e Kruskal-

Wallis. Os resultados serão descritos com média e desvio padrão. Na amostra geral a idade foi 

73,87 ± 7,10 anos e por grupo foi de 73,29 ± 6,91 no NS, 78 ± 2,00 no PS, 72,27 ± 5,79 no SA e 

80,08 ± 8,32 anos no SG. Houve 87 idosas NS, 3 PS, 11 SA e 8 SG. A prevalência de 

sarcopenia foi de 17,4 %. A medida da CP em cm, na amostra total foi de 35,40 ± 3,62 e por 

grupo foi respectivamente de 36,30 ± 3,34 no NS, 32,30 ± 2,30 no PS, 32,16 ± 2,23 no SA e 

31,17 ± 2,19 no SG. A FPP em Kgf, na amostra geral ela foi de 21,08 ± 0,27 e por grupo: 21,72 

± 5,50 no NS, 22,33 ± 2,18 no PS, 19,54 ± 3,06 no SA e 15,87 ± 2,46 no SG. Quanto à VM em 

m/s, na amostra geral ela foi de 0,97 ± 0,27 e por grupo foi de: 0,98 ± 0,27 no NS, 1,15 ± 0,96 

no PS, 0,99 ± 0,17 no SA e 0,79 ± 0,34 no SG. Houve diferenças significativas na CP entre NS 

x SA (p=0,001); NS x SG (p=0,000) e na FPP entre: NS x SGA (p=0,013) e no SMI  entre: NS 

x PS (p=0,003); NS x SA (p=0,000); NS x SA (p=0,000). A VM não diferiu entre os grupos. A 

prevalência de sarcopenia foi de 17,4 %. O grupo SG teve significativamente menores valores 

de CP,SMI, FPP e maior idade. A CP média nos PS, SA e SG foi superior à proposta pelo 

consenso europeu (de 31cm) e não os distinguiu, sugerindo necessidade de normatização de 

ponto de corte de CP para sarcopenia em idosas brasileiras. 
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SINT0431 - Confiabilidade das medidas de desenvolvimento motor e 

índice de massa corporal em crianças pré-escolares 
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CRISTINA FERNANDES,GRAYCE KELLY CRISTINA COSTA DOS SANTOS,HERBERT 
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RODRIGUES LACERDA,PEDRO HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO 

 
E-mail: joolazaroo@gmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O sobrepeso e obesidade infantil representam um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo devido ao aumento da prevalência e à predisposição ao desenvolvimento de 

várias doenças crônicas. Estudos tem demonstrado que crianças na idade pré-escolar apresentam 

tempo reduzido para realizar brincadeiras ao ar livre, bem como reduzido interesse para praticar 

atividades físicas, o que diminui as oportunidades para o desenvolvimento de habilidades 

motoras, bem como aumenta as chances de sobrepeso e obesidade. A literatura vigente 

apresenta como instrumento para avaliação de desenvolvimento infantil na fase pré-escolar o 

“Teste de Desenvolvimento Motor Grosso (TGMD-2)”, que avalia 12 habilidades motoras 

fundamentais. Já para o rastreio de sobrepeso e obesidade, a organização mundial da saúde 

recomenda como medida simples e válida o índice de massa corporal (IMC), representado pela 

massa corporal dividida pela estatura ao quadrado. Entretanto, considerando que a consistência 

de medidas para ambos os instrumentos requer habilidade e treinamento prévio dos 

pesquisadores, torna-se pertinente verificar a confiabilidade destas medidas a fim de garantir 

controle interno em estudos. Assim, o objetivo desta fase preliminar do estudo foi determinar a 

confiabilidade de medida para o TGMD-2 e para o IMC em crianças na fase pré-escolar. A 

confiabilidade para o TGMD-2 foi determinada considerando 5 examinadores que avaliaram 6 

crianças com média de idade = 5 anos (dp=0,89) em cada subteste e no quociente motor. Já a 

confiabilidade para o IMC, foram considerados 3 examinadores que avaliaram 17 crianças com 

média de idade de 4,24 anos(dp=0,56). Resultados: Coeficientes de correlação intraclasse (ICC) 

para cada variável foram: subteste locomoção do TGMD-2 = 0,895 (0,565-0,997), subteste 

controle de objetos do TGMD-2 = 0,925(0,766-0,988), quociente motor do TGMD-2 

=0,841(0,520-0,974), peso corporal = 0,997 (0,994-0,999), estatura= 0,997 (0,994 – 0,999), 

IMC = 0,999 (0,997 – 0,999). Conclusão: Os resultados das confiabilidades de medidas foram 

consistentes e satisfatórios apontando consistência de medida por parte dos examinadores 

garantindo, desta forma, controle interno para as medidas das variáveis em estudo sequencial. 
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SINT0432 - Correlação entre a força de preensão palmar e a função 

física de indivíduos com osteoartrite de joelho e/ou quadril 
 

CLARISSA DANIELA DO NASCIMENTO,KEITY LAMARY SOUZA SILVA,ICARO MARTINS 

RIBEIRO,ALESSANDRA DE CARVALHO BASTONE 

 
E-mail: clarissadaniela@bol.com.br 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A osteoartrite (OA) é a doença articular crônico-degenerativa mais prevalente em todo 

o mundo. Nos membros inferiores, a OA tem grande impacto nas articulações de joelhos e 

quadris, resultando em incapacidade na marcha e nos cuidados básicos. A força de preensão 

palmar (FPP) tem sido utilizada como um indicativo da força muscular global e como preditora 

de desempenho funcional e quedas. Entretanto, não se sabe se a FPP é um bom indicativo da 

função física em indivíduos com osteoartrite de joelho e/ou quadril, considerando-se o 

acometimento nos membros inferiores. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a correlação da FPP com medidas de função física, em indivíduos com 45 anos ou mais, 

de ambos os sexos, com diagnóstico clínico de OA de joelho e/ou quadril, capazes de deambular 

sem ou com auxílio para marcha. Foram excluídos indivíduos com déficit visual, auditivo ou 

cognitivo, OA de mãos, ou qualquer condição de saúde que interfira na função física, além da 

OA de joelho ou quadril. A FPP foi avaliada utilizando-se um dinamômetro JAMAR. As 

medidas de função física foram: Short Physical Performance Battery (SPPB) - baseia-se na 

avaliação do equilíbrio estático, da velocidade da marcha e da tarefa de sentar e levantar cinco 

vezes o mais rápido possível; Timed up & go (TUG) - consiste em quantificar o tempo 

dispendido pelo indivíduo para levantar-se de uma cadeira, caminhar uma distância de 3 metros, 

girar e retornar para a cadeira novamente;  Velocidade da marcha (VM) - mensura o tempo 

dispendido para caminhar um percurso de 4 metros. Por fim, aplicou-se o Western Ontario and 

McMaster Universities Index (WOMAC), o qual avalia dor, rigidez e capacidade funcional. 

Participaram do estudo 31 indivíduos, sendo 93,6% do sexo feminino, com média de 65,16 anos 

de idade. A hipertensão arterial foi a comorbidade mais prevalente (67,7%). A média do índice 

de massa corporal dos participantes foi de 30,25 Kg/m2. A FPP apresentou uma correlação 

positiva e significativa com o SPPB (rs=0,51, p=0,003)  e uma correlação negativa e 

significativa  com o TUG (rs =-0,42, p=0,019), com a VM (rs= -0,57, p=  0,001), com a 

capacidade funcional, avaliada por meio do WOMAC (rs =-0,51, p=0,003) e com a dor, 

avaliada por meio do WOMAC (rs=-0,49, p=0,005). Não foi observada correlação da FPP com 

a rigidez, avaliada por meio do WOMAC (rs =-0,23, p=0,204). Conclui-se que a FPP é um bom 

indicador da função física de indivíduos com OA de joelho e/ou quadril. 
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SINT0433 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA INDIVÍDUOS COM 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
 

JOYCE NOELLY VITOR SANTOS,ESTER MIRIÃ GOMES DA SILVA,IARA CARDOSO 

PINHEIRO SANTOS,CAMILA DANIELLE CUNHA NEVES,VANESSA KELLY DA SILVA 

LAGE,MARIA GABRIELA ABREU CHAVES,VANESSA AMARAL MENDONÇA 

 
E-mail: joyce_noelly@outlook.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) resulta em alterações pulmonares e 

sistêmicas e consequente redução da qualidade de vida (QV), sendo atualmente considerada 

como um grave problema de saúde pública. A educação em saúde na DPOC aumenta a 

sobrevida, diminui o risco de exacerbações e internações, fornecendo uma alternativa de auxílio 

no manejo da doença, resultando em uma melhoria na QV. O objetivo do presente projeto foi 

fornecer educação em saúde à indivíduos com DPOC residentes em Diamantina-MG. Tratou-se 

de um projeto de extensão (nº de registro: 006.2.011-2016) executado nas principais Estratégias 

de Saúde (ESFs) de Diamantina, centros comunitários ligados às ESFs e visitas domiciliares, 

onde foram realizadas ações educativas para indivíduos com DPOC. Foram realizados 2 

encontros, onde no primeiro encontro foi aplicado um questionário, apresentada uma aula 

expositiva que abordava orientações quanto ao manejo da doença, uso do espaçador e 

disponibilizada uma cartilha educativa e autoexplicativa. O segundo encontro foi realizado após 

15 dias, e consistiu da reaplicação do questionário acrescido de novas perguntas que visavam 

avaliar a adesão do participante ao material fornecido e o impacto do aprendizado em seu dia-a-

dia. Ao fim do projeto, obteve-se um total de 28 participantes, com média de idade de 66 anos, 

dos quais somente 20 completaram as duas etapas do projeto. Segundo o relato dos 

participantes, as atividades que mais impactam o estado de saúde foram: ir ao supermercado 

(69%), pegar objetos em prateleiras com altura elevada (50%), sair para se divertir (44%), 

interagir com os familiares (31%), e vestir-se (25%). O programa educacional apresentou 

resultados positivos com redução percentual do impacto de algumas atividades no estado de 

saúde dos participantes (n=20) como: vestir-se (25%), pegar objetos em prateleiras (12%) e 

interagir com os familiares (12%), além de melhora na percepção da dispneia em determinadas 

atividades de vida diária (AVDs) como andar em rua plana (antes:36%; depois:18%) e dobrar o 

corpo à frente (antes:73%; depois:36%). Observou-se ainda, mudança positiva na forma do uso 

do dispositivo inalatório e melhora sobre o estado de saúde dos participantes. Desta forma, o 

presente programa de educação em saúde para indivíduos com DPOC, resultou em melhora da 

percepção dos participantes quanto ao seu estado de saúde, bem como sobre condições que 

podem afetá-lo, sendo uma alternativa para auxílio no manejo da doença. 
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SINT0434 - Efeito agudo do exercício intervalado de alta intensidade 

sobre o estado redox no hipocampo de ratos wistar 
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SOARES,ARTHUR ROCHA GOMES,ANA CRISTINA RODRIGUES LACERDA,VANESSA 

AMARAL MENDONÇA,HERCULES RIBEIRO LEITE 

 
E-mail: camila29.melo@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O presente trabalho investigou os efeitos de uma única sessão de EIAI sob o 

desequilíbrio redox no hipocampo de ratos wistar. Métodos: Os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: não treinado - NT- (n= 8) e grupo HIIT (n= 8). Os animais 

foram submetidos a uma corrida em esteira ergométrica, constituída de 10 tiros. Cada tiro teve a 

duração de 3 minutos, sendo que por um minuto, os animais correram a uma velocidade de 

28m/min com 10° de inclinação da esteira ergométrica, seguidos de 2 minutos de recuperação 

ativa, a uma velocidade de 10 m/min e 0° de inclinação. Os animais foram eutanasiados 24 

horas após a sessão de EIAI. Retirou –se o hipocampo cada animal para análise. Foram 

realizados ensaios para avaliar a capacidade antioxidante total não enzimática (FRAP), 

mensuração da peroxidação lipídica (TBARS) e atividade da enzima superóxido dismutase 

(SOD). Análise estatística: Os dados foram analisados no software Prisma GrafPad. Foram 

realizados testes para verificação da normalidade dos dados e o teste T de student não pareado, 

considerando P< 0.05. Resultados: Não houve diferença para o TBARS (p > 0,05) no grupo NT 

(1,9 ± 0,3 nmol MDA/mg proteína) e HIIT (2,2 ± 0,5 nmol MDA/mg proteína). No entanto, foi 

observado um aumento no ensaio de SOD (p < 0,04), NT (2,6 ± 0,2 U/mg de proteína) e EIAI 

(3,7 ± 0,4 U/mg de proteína), e na capacidade antioxidante não enzimática (FRAP), (p < 0,02), 

NT (1584 ± 75.88 Mm de FeSO4/mg de proteína) e HIIT (1984 ± 137.7 Mm de FeSO4/mg de 

proteína). Discussão e conclusão: O presente trabalho demonstrou que o protocolo realizado 

levou a um aumento na capacidade não enzimática e na atividade da enzima superóxido 

dismutase no hipocampo, o que justificaria a atenuação da lipoperoxidacao hipocampal. Desta 

forma, é demonstrado um efeito neuromodulador de uma única sessão do HIIT no hipocampo. 
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SINT0435 - Efeito da terapia celular associada ao treino de baixa 

intensidade para Distrofia muscular de Duchenne em modelo animal 
 

PRISCILLA AVELINO FERREIRA PINTO,CARLOS EDUARDO AMBROSIO 

 
E-mail: priscillaafp@usp.br 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética, ligada ao 

cromossomo X, caracterizada pela ausência total da proteína distrofina. A ausência de distrofina 

leva a degeneração muscular progressiva e processo inflamatório crônico. O modelo animal 

mais utilizado para DMD é o camundongo mdx, que possui homologia genética e bioquímica, 

sendo utilizado em diversas pesquisas, com diferentes estratégias terapêuticas. A terapia celular 

tem tido avanços importantes, no entanto, a viabilidade das células tem sido limitada por 

presença de fibrose muscular e processo inflamatório. Acredita-se que a associação da terapia 

celular e treinamento físico de baixa intensidade (LIT) possa viabilizar ou potencializar os 

efeitos da terapia celular para atingir um maior número de fibras musculares, uma vez que o LIT 

tem demonstrado reduzir processo inflamatório e parece reduzir a fibrose muscular. Deste 

modo, este estudo objetiva avaliar o efeito da associação da terapia celular com LIT no músculo 

distrófico de camundongos mdx. O projeto será realizado em três etapas, sendo necessário 

finalizar a etapa anterior para realizar a seguinte. Etapa 1: Será desenvolvido um  protocolo de 

cultivo celular de mesoangioblastos (MAB) derivado de saco vitelino canino e comparado com 

MAB derivado de músculo. Etapa 2: Será avaliado a viabilidade das células-tronco in vivo, com 

aplicação em camundongo mdx e analise em PETscan. Etapa 3: Será associado a terapia celular 

e LIT realizado em esteira horizontal em camundongos mdx. São realizados testes funcionais e 

ao final do protocolo terapêutico os animais serão eutanasiados  e os músculos posteriores, 

diafragma e coração serão dissecados. Será realizada análise morfológica e morfométrica, 

analise da distrofina muscular por imunohistoquímica e expressão gênica por RT-qPCR. Além 

disso, será realizada análise das citocinas inflamatórios por método ELISA e expressão gênica 

por RT-qPCR. Os resultados serão analisados por estatística descritiva e testes de comparação 

de médias dos grupos. 
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SINT0436 - EFEITO DA TERAPIA POR FOTOBIOMODULAÇÃO 

(LED 630 NM) NO EQUILIBRIO REDOX NA OSTEOARTRITE DE 

JOELHO INDUZIDA POR MONOIODOACETATO DE SÓDIO EM 

RATOS 
 

THAIS EUGENIO DUARTE,LORENA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS,FLÁVIA 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A osteoartrite (OA) tem potencial crônico-degenerativo e caráter inflamatório. Além 

do papel inflamatório, o desequilíbrio redox também contribui com a progressão da doença. O 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROS) pode resultar em danos oxidativos 

decorrentes de produtos da peroxidação lipídica como o malondialdeído (MDA) e na redução 

das enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). A 

fotobiomodulação utilizando LED tem sido proposta para o tratamento da OA por favorecer 

defesas antioxidantes e modular marcadores do estresse oxidativo, atuando sobre progressão da 

OA. Diante disso, o objetivo foi avaliar o efeito da terapia por FBM utilizando LED (630 nm) 

sobre o equilíbrio redox na OA de joelho induzida por monoiodoacetato de sódio em ratos. 27 

ratos Wistar, com aproximadamente 12 semanas, foram divididos aleatoriamente em 3 grupos 

experimentais: grupo CONT (sem osteoartrite), grupo OA (osteoartrite induzida) e grupo 

OALED (osteoartrite + FBM LED). Após a indução da OA, os animais do grupo OALED foram 

submetidos a aplicação do LED (8 semanas; 3x/sem). A eutanásia dos animais ocorreu 56 dias 

após a indução da OA, o sangue foi coletado e separado em plasma e concentrado de hemácias 

para análises. O dano oxidativo foi analisado pela reação do ácido tiobarbitúrico com o MDA, 

correspondendo à concentração TBARS, a capacidade antioxidante enzimática foi verificada 

através da atividade da SOD e CAT e o estado antioxidante total do plasma através do FRAP. 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão e intervalo de confiança a 95% 

(IC95%). Para comparação entre os 3 grupos foi utilizado a ANOVA one-way, seguidos do 

post-hoc de Tukey para identificar a diferença entre os grupos. Foi considerado um nível de 

significância de P≤0,05. O grupo OALED (4,24±2,42; IC95%: 2,01-6,49) teve 

significativamente menor dano comparado ao grupo OA (9,63±3,27:IC95%: 6,60-12,67) e 

CONT (9,78±3,98; IC95%: 6,10-13,47). A atividade da SOD no grupo OALED (0,49±0,17; 

IC95%: 0,30-0,68) foi significativamente maior que no grupo CONT (0,49±0,17; IC95%: 0,30-

0,68) assim como a atividade da CAT, também maior no grupo OALED (4,02±1,18; IC95%: 

2,92-5,12) comparado ao grupo CONT (2,09 ± 1,28; IC95%: 0,90-3,28). Não foram observadas 

diferenças entre grupos no FRAP. O dano oxidativo foi menor e as defesas enzimáticas (SOD e 

CAT) foram maiores no grupo submetido a FBM por LED, sugerindo um papel positivo da 

FBM no equilíbrio redox e progressão da OA. 
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SINT0437 - EFEITO DA TERAPIA POR FOTOBIOMODULAÇÃO 

(LED 630 NM) NOS PARÂMETROS HISTOLÓGICOS NA 

OSTEOARTRITE DE JOELHO INDUZIDA POR 
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OLIVEIRA 

 
E-mail: flaviafs1115@gmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A osteoartrite (OA) é uma doença osteoarticular, de potencial crônico-degenerativo e 

de etiologia multifatorial. Apesar de acometer toda a articulação, a cartilagem articular é o foco 

principal das terapias e ao nível histológico, alterações como o desgaste e a apoptose de 

condrócitos são observadas. Ainda não há um tratamento que possa reverter os danos causados 

na articulação decorrentes da progressão da doença. Atualmente, as abordagens terapêuticas têm 

foco no controle dos sintomas álgicos e inflamatórios. Como alternativa aos tratamentos 

farmacológicos ou cirúrgicos, tem sido utilizada a terapia por fotobiomodulação (FBM), 

utilizando LASER e/ou LED. Diante disso, o objetivo foi avaliar o efeito da terapia por FBM 

utilizando LED (630 nm) em parâmetros histológicos da OA de joelho induzida por 

monoiodoacetato de sódio em ratos. 27 ratos Wistar, com aproximadamente 12 semanas, foram 

divididos aleatoriamente em 3 grupos experimentais:grupo CONT (sem osteoartrite), grupo OA 

(osteoartrite induzida) e grupo OALED (osteoartrite + FBM LED). Após a indução da OA, os 

animais do grupo OALED foram submetidos a aplicação do LED (8 semanas; 3x/sem). A 

eutanásia dos animais ocorreu 56 dias após a indução da OA e o joelho direito foi coletado para 

análise histomorfológica utilizando a coloração de Hematoxilina e Eosina. A análise dos 

aspectos histomorfológicos foi realizada através da medida da espessura da cartilagem e 

contagem dos condrócitos. Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão e intervalo 

de confiança a 95% (IC95%). Para comparação entre os 3 grupos foi utilizado a ANOVA one-

way, seguidos do post-hoc de Tukey para identificar a diferença entre os grupos. Foi 

considerado um nível de significância de P≤0,05. A espessura da cartilagem foi menor no grupo 

OA (129,74±27,17; IC95%:108,85-150,64) quando comparado com o grupo OALED 

(163,59±12,84; IC95%:153,71-173,46) e com o grupo CONT (163,93±26,11; IC95%: 143,86-

184,00), com uma diferença significativa. O grupo CONT e OALED obtiveram semelhança na 

espessura da cartilagem, sugerindo um efeito positivo da FBM. Na contagem dos condrócitos, o 

grupo OA (45,30±9,18; IC95%: 32,23-52,36) obteve menor valor tanto em relação ao grupo 

OALED (55,00±9,31; IC95% 47,84-62,16) quanto em relação ao grupo CONT (64,70±6,79; 

IC95% 59,48-69,93), no entanto só houve diferença significativa entre os grupos CONT e OA. 

A FBM favoreceu a preservação da espessura da cartilagem articular e o número dos 

condrócitos na OA induzida. 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Estudo prévio do nosso grupo demonstrou que a vibração do corpo inteiro aplicada 

diretamente sobre as mãos melhora a habilidade física força de preensão manual, que é um 

importante elemento do desempenho físico funcional de membros superiores. No entanto, como 

a funcionalidade dos membros superiores depende de um conjunto de habilidade físicas, além 

da força muscular isométrica máxima, a avaliação do desempenho físico funcional de membros 

superiores é um desfecho importante quando se analisa o efeito de uma intervenção em aspectos 

de estrutura e função do corpo.  Assim, o objetivo deste estudo foi comparar o efeito de uma 

única sessão de estímulo vibratório aplicado diretamente sob as mãos no desempenho físico 

funcional dos membros superiores. Participaram do estudo 15 mulheres hígidas (idade: 23,40 + 

4,03 anos; massa corporal: 58,89 + 9,87 kg), que foram submetidas, de forma balanceada e 

randomizada, a 3 tratamentos. (S1) “Push up” modificada: o sujeito adotou a posição “push up” 

estática com cotovelos fletidos a 100 e mãos posicionadas a uma distância de 28cm sobre a 

plataforma (estímulo vibratório sinusoidal sincrônico) ligada na intensidade 45 

Hz/2mm/159,73m.s-2.  (S2) “Push up” placebo: similar à situação S2, porém com a plataforma 

desligada e com estímulo sonoro mimetizando vibração. (S3) controle: sentado com as mãos em 

posição supina apoiadas sobre as pernas. Antes e imediatamente após as intervenções, o 

desempenho físico funcional da mão dominante foi avaliado por meio do teste de argola de 6 

minutos de duração (The 6-minute pegboard and ring test, 6PBRT). Para a análise dos dados, 

utilizou-se Teste Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Para comparação entre 

as condições experimentais utilizou-se ANOVA unifatorial com Post Hoc de Tukey (variáveis 

paramétricas). Nível de significância adotado foi de 5% (α < 0,05). O estímulo de vibração 

resultou em maior aumento na variação (delta = após- antes) do 6PBRT comparado com 

placebo (72%) e controle (57%). Além disso, durante o estímulo vibratório houve incremento na 

atividade EMGrms do músculo flexor superficial dos dedos comparado com a situação placebo 

(62%).  Os resultados apontam efeito benéfico do estímulo vibratório no desempenho físico 

funcional de membros superiores. O mecanismo parece se relacionar com a estimulação do 

sistema neuromuscular e subsequente potenciação pós-ativação a favor do incremento neural 

quanto mais próximo do local de saída do estímulo estiverem as mãos. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES. 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O estudo teve como objetivo investigar o efeito do treinamento físico na modulação 

termorregulatória em ratas ovariectomizadas (OVX) utilizadas como modelo animal para estudo 

do mecanismo das ondas de calor inerentes à menopausa. Para tal, ratas adultas foram divididas 

em grupos: sedentárias e treinadas. Posteriormente, foram submetidas à cirurgia de OVX e 

implantadas com cápsulas subcutâneas contendo óleo ou estradiol (E2). A fim de avaliar o 

efeito do treinamento físico e sua semelhança ao efeito do E2 na redução das ondas de calor, 

animais dos grupos OVX-SED, OVX-EXE e OVX-E2 foram avaliados quanto à dissipação 

(temperatura da cauda – Tcauda e temperatura corporal interna – TCinterna) e produção de calor 

(taxa metabólica basal e eficiência mecânica – EM%). Observou-se que ocorreu redução 

significativa (p>0,05) da temperatura da cauda dos animais dos grupos treinamento bem como 

do grupo submetido à reposição hormonal com E2 quando comparados ao grupo sedentário 

(OVX-SED: 24,54±1,7 vs OVX-EXE: 23,2±1,4 vs OVX-E2: 23,21,11±1,1°C). Não ocorreu 

alteração significativa para as variáveis TCinterna e taxa metabólica basal, entretanto notou-se 

aumento da EM% (p=0,008) dos animais treinados (OVX-SED: 13,11±1,07 vs OVX-EXE: 

13,82±1,42 vs OVX-E2:16,11±1,32). Conclui-se que o treinamento físico é capaz de minimizar 

os fogachos da menopausa de forma semelhante ao tratamento com E2 a partir da modulação de 

mecanismos de controle da temperatura corporal, os quais devem ser melhor compreendidos. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, CAPES, LIM, LAFIEX, LETFIS 
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SINT0440 - Efeitos da terapia espelho na reabilitação da mão pós-

acidente vascular cerebral 
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SANTOS,THAIS PEIXOTO GAIAD MACHADO 

 
E-mail: crisleyrafaele@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é caracterizado como uma síndrome clínica, 

provocada por disfunção de origem vascular, resultando em prejuízos sensório-motor, deixando 

sequelas como hemiparesia ou hemiplegia. 

Nos anos 90, descobriu a existências de neurônios nos lobos frontais e parietais, chamados de 

neurônios espelhos. Esses neurônios possuem modalidades de comando, visão e propriocepção 

que podem estar diretamente ligados com a eficácia da Terapia Espelho.  Desta forma, essa 

terapia estimula a sensação cinestésica e facilita a recuperação funcional e a reorganização 

cortical,ocasionando ganhos motores e funcionais, promovendo a melhora mais rápida as 

atividades de vida diária (AVD's). O objetivo do estudo foi descrever os efeitos observados na 

Terapia Espelho na recuperação funcional da mão de paciente com  AVC agudo. Neste estudo 

de caso, com abordagem qualitativa, a amostra foi composta por um indivíduo do sexo 

feminino, com idade de 22 anos, com hemiparesia de Membro Superior esquerdo, submetida a 

trinta e duas sessões de tratamento, sendo duas por semana por um período de três meses . A 

paciente passou por duas avaliações, a primeira antes do tratamento e a segunda após o período 

de tratamento. Utilizou-se as Escalas(Rankin Modificada, Comprometimento de Tronco-ECT, 

Barthel, Fugl-Meyer e a Escala Visual Analógica para quantificação de dor) e para avaliação de 

força muscular, foi utilizado a Dinamometria de Preensão Manual. O atendimento era realizado 

na Clínica Escola de Fisioterapia na UFVJM. Foi utilizada uma caixa com dimensões 50x50cm, 

espelho localizado verticalmente.A paciente realizava uma série de exercícios com membro 

preservado funcionalmente que são refletidos pelo espelho e interpretados como se estivesse 

sendo realizados com a mão comprometida(ilusão motora/feedback visual,que favorece a 

neuroplasticidade). Inicialmente, a paciente apresentou um déficit motor e funcional com total 

incapacidade e limitação dos movimentos da mão esquerda,já ao final das sessões totais foi 

possível observar a diminuição da espasticidade, melhora dos movimentos de pinça,aumento da 

amplitude dos movimentos de punho e dedos e ganho de força, proporcionando uma 

independência funcional melhor da mão. Conclui-se que o uso da Terapia Espelho produziu 

alterações benéficas, principalmente quanto ao grau de espasticidade e função motora da mão. 

Ainda é necessária a realização de estudos com amostras mais amplas, para resultados mais 

consistentes e amplos. 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O uso da vibração de corpo inteiro, através do uso da plataforma vibratória tem sido 

muito empregado como recurso terapêutico em diversas áreas, e pesquisadores tem relatado os 

benefícios em criança e adolescentes com alguma disfunção. A vibração de corpo inteiro pode 

aumentar a capacidade máxima do corpo de transportar e metabolizar oxigênio devido aos 

reflexos musculares aumentados. No entanto, são escassos os estudos que abordam esse 

treinamento em adolescentes assintomáticos. Determinar o nível de atividade física em 

adolescentes assintomáticos por intermédio da avaliação da influência da vibração de corpo 

inteiro sobre parâmetros cardiopulmonares através dos parâmetros de frequência cardíaca, VO2 

e o quociente respiratório durante o agachamento na plataforma vibratória. Trata-se de um 

estudo piloto, onde três participantes realizaram exercícios de agachamento com ou sem o uso 

de vibração de todo o corpo (cinco repetições em cada série de exercícios de 40 segundos). O 

consumo de oxigênio e a FC foram mensurados simultaneamente sob diferentes condições de 

estudo, nos mesmos pontos de tempo para cada indivíduo, em duas ocasiões diferentes, 

separadas por pelo menos um dia. Foi possível perceber um aumento significativo (p<0,05) do 

consumo de oxigênio em relação ao repouso nos protocolos com e sem vibração. Assim, mesmo 

sem a VCI, o exercício de agachamento foi capaz de provocar alterações metabólicas em 

adolescentes hígidos. A VCI foi capaz de aumentar ainda mais o consumo de O2 saindo do 

repouso quando comparado ao exercício de agachamento sem vibração. Estes dados 

demonstram uma tendência do exercício de agachamento associado à VCI apresentar maiores 

valores de consumo de oxigênio e frequência cardíaca em relação ao repouso e exercício de 

agachamento sem vibração. A VCI associada ao exercício de agachamento aumentou o 

consumo de oxigênio em relação ao repouso e ao protocolo de exercício de agachamento sem 

vibração em adolescentes assintomáticos e não houve diferenças significativas na Frequência 

Cardíaca e Quociente Respiratório. É necessária uma amostra maior para que essas alterações 

sejam melhor elucidadas. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, CAPES, UFVJM 
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SINT0442 - Estilo de vida de gêmeos cadastrados no Registro 

Brasileiro de Gêmeos: uma análise preliminar. 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O estilo de vida (EV) é uma variável importante para estudos em saúde, capaz de 

predizer diversas doenças cardiovasculares, osteomusculares, a qualidade do envelhecimento do 

indivíduo, dentre outros. A adoção de um EV saudável pode contribuir na prevenção de 

condições de saúde. A investigação de fatores genéticos e de EV é um dos objetos de estudo do 

Registro Brasileiro de Gêmeos (RBG).  O objetivo foi descrever os dados de EV de gêmeos 

cadastrados no RBG. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da UFMG 

(Projeto CAAE 25234613.9.0000.5149). Foram analisados os dados de 285 gêmeos, coletados 

entre 2013 a 2017 a partir do questionário de linha de base do RBG. Sobre alucinógenos, 117 

gêmeos responderam. Dentre eles, 95 nunca utilizaram, 15 apenas uma vez, 5 usaram 

ocasionalmente e 2 fazem uso ocasionalmente. Sobre cocaína, 112 responderam, dos quais 36 

nunca utilizaram, 30 utilizaram ocasionalmente, 27 somente provaram uma vez, 13 utilizavam 

frequentemente e 6 utilizavam todos os dias. Sobre o consumo de crack, 71 responderam, 

destes, 41 nunca utilizaram, 11 usam todos os dias, 5 fazem uso frequentemente, 4 fazem uso 

ocasionalmente, 3 apenas utilizaram uma vez, 3 usaram ocasionalmente, 2 usaram 

frequentemente e 2 usavam todos os dias. Sobre o uso drogas ilícitas, 285 responderam, sendo 

que 238 nunca utilizaram, 41 já utilizaram e 6 preferiram não responder. Uso de estimulantes, 

117 responderam, destes, 90 nunca utilizaram, 7 somente provaram uma vez, 7 utilizavam 

frequentemente, 6 utilizavam todos os dias, e 4 fazem uso ocasionalmente. Sobre êxtase e 

anfetamina, 112 responderam, 101 nunca utilizaram, 10 somente provaram uma vez e 1 usava 

frequentemente. Uso de cigarros, 113 responderam, 33 não fumam, 29 fumam uma vez por 

semana, 21 deixaram de fumar, 16 fumam várias vezes por semana, 14 fumam diariamente. 

Quanto ao uso de bebida alcoólica, 285 responderam, sendo que 196 utilizam, 38 nunca 

utilizaram e 51 utilizaram uma vez para provar. Sobre o uso de maconha, 47 responderam, 16 

apenas provaram, 15 usaram ocasionalmente, 7 nunca utilizaram, 4 utilizaram com frequência, 4 

fazem uso ocasionalmente e 1 fazem uso frequentemente. Conclui-se que o EV dos gêmeos que 

responderam às perguntas nunca utilizou narcóticos, cocaína, crack, drogas ilícitas, estimulantes 

ou êxtase. A maioria não fuma, utiliza bebidas alcoólicas e já experimentou maconha. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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E DO AMBIENTE CRECHE DE CRIANÇAS PRÉ- ESCOLARES 
 

LIVIA MARQUES BRANDOLT,ANGÉLICA CARVALHO LEMOS,ANA CAROLINA 

MONTEIRO DUARTE,NAIARA,LUCIMARA ALVES DUPIM,MARCUS ALESSANDRO DE 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: O brincar proporciona estimulação global do desenvolvimento 

infantil (motor, social, emocional, cognitivo e linguagem) e a brincadeira configura-se como 

complexo de atividades que contribuem em todos aspectos do desenvolvimento infantil, sendo 

essencial à vida. O ambiente que a criança está inserida exerce influência no seu 

desenvolvimento; quanto mais desafiante e variável é o estímulo promovido pelo ambiente, 

maior o repertório motor da criança. OBJETIVO: Identificar defasagens na oferta de estímulos 

para o desenvolvimento das crianças nos ambientes doméstico e pré-escolar, orientar familiares 

e profissionais das creches acerca das possibilidades de estimulo de acordo com faixa etária das 

crianças. MÉTODOS: Foram utilizados o Infant/Toddler Environment Rating Scale-ITERS, 

versão brasileira (Escala de Avaliação de Ambientes Coletivos para Crianças de 0 a 30 meses) e 

o Affordances in Home Environment for Motor Development (AHEMD), instrumento de 

autorrelato parental para avaliar a qualidade e a quantidade de estímulo motor no ambiente 

domiciliar para crianças de 18 a 36 meses. RESULTADOS: No score total do ITERS analisado, 

as creches apresentaram pontuação inadequado e mínimo, sobretudo nas dimensões espaço e 

mobiliário. No AHEMD, obteve-se 100% de adesão dos pais que relataram poucos estímulos 

para as crianças no ambiente domiciliar. Resultando baixo estímulo em ambos ambientes. 

INTERVENÇÂO: Após identificação do baixo estímulo nos ambientes creche e domicilio, 

foram realizadas orientações aos pais e capacitação às educadoras da creche. Houve boa adesão 

deste nos encontros promovidos pela equipe do projeto. A capacitação foi incremento na 

formação dos profissionais para enriquecer as práticas no ambiente educacional e reduzir as 

dificuldades encontradas no cotidiano. Acreditamos que o conteúdo abordado contribuiu para 

que os envolvidos obtivessem uma nova percepção sobre a importância do comportamento 

lúdico, da estimulação das crianças e sobre as formas mais eficazes para promovê-la. 

CONCLUSÃO: O ambiente que a criança vive representa um fator preditor do desempenho 

infantil, é crucial que esteja o mais adequado possível, ofertando maior variedade de estímulos 

para permitir que a criança se desenvolva. As metas propostas foram alcançadas, uma vez que 

atingimos público-alvo de pais e educadoras, os quais participaram amplamente dos encontros 

realizados para orientação/capacitação acerca dos temas Comportamento Lúdico e 

Desenvolvimento Infantil 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Crescer em condições economicamente desfavoráveis durante a primeira infância 

pode ter efeito negativo em todas as áreas do desenvolvimento comparado com estágios 

posteriores do ciclo da vida. Estudos em creches públicas brasileiras apontam o domínio da 

linguagem como aquele mais comprometido entre crianças de risco social. Dessa forma, o 

presente projeto de extensão tem como objetivo promover o desenvolvimento infantil, com foco 

na linguagem, de crianças de 04 a 24 meses de idade de crianças em risco psicossocial. 

Inicialmente os acadêmicos do curso de fisioterapia foram treinados por uma professora com 

formação em fonoaudiologia. O projeto, ainda em andamento, tem a participação de 20 crianças 

entre 04 a 24 meses de um berçário de um bairro localizado na periferia de Diamantina-MG. 

Para o acompanhamento dos resultados foram aplicados, antes, com 4 meses e também será 

aplicada no final  da intervenção, a escala da linguagem (receptiva e expressiva) do Bayley 

Scales of Infant and Todller Development com cada criança e também o Infant/Toddler 

Environment Rating Scale-Revised Edition para avaliar a qualidade do ambiente de creche. A 

intervenção ocorre duas vezes por semana com atividades lúdicas direcionadas para a 

linguagem, como cotações de histórias, músicas, entre outras. Dados parciais, após 4 meses de 

intervenção demonstraram, por meio do test T pareado, melhora na linguagem receptiva 

(p˂0,009) e na idade equivalente, linguagem receptiva (p˂0,001) e expressiva (p˂0,003) das 

crianças. A maioria dos pais acredita que a intervenção tem sido importante e já observa 

mudanças no comportamento da linguagem de suas crianças. 

 

 
Apoio: À PROEXC PELA BOLSA PIBEX 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A autopercepção de saúde é um dos indicadores mais usados em pesquisas 

gerontológicas,porque prediz de forma robusta e consistente o declínio funcional e indicador de 

mortalidade. O presente trabalho teve como objetivo principal descrever o perfil 

socioeconômico e a sua relação com a autopercepção de saúde em idosos do Estado de Minas 

Gerias. Os dados foram oriundos do banco PAD-MG/2013 

(Pesquisa por Amostra de Domicílio) da Fundação João Pinheiro que coletou informações sobre 

saúde, educação, trabalho, assistência social, renda e 

benefícios, gastos além das características dos domicílios informações sobre o tipo de partos e 

variáveis sociais e econômicas. A significância estatística das diferenças observadas foram 

aferidas pelo teste qui-bradado de Pearson e a magnitude das associações entre a autopercepção 

da saúde e as variáveis explicativas foi estimada pelo odds ratio e respectivos intervalos de 

confiança de 95% obtidos por meio de regressão logística múltipla. Utilizamos o software 

STATA 12.0 para as análises de dados. Dos 7462 idosos entrevistados pela PAD-2013, 53% são 

mulheres e a idade média foi de 70,23 anos, com idade máxima de 105 anos. O 

ensino fundamental completo ou menos foi relatado por 83% deles. Em relação à 

saúde, a autopercepção ruim e muito ruim da saúde foi apontada por apenas 11% 

dos idosos, apenas 23% relataram nenhuma das morbidades investigadas e 25% relataram ter 3 

ou mais delas. A maioria dos idosos (83%) relatou não estar 

trabalhando na época da entrevista. Em relação à análise univariada, a 

autopercepção ruim da saúde foi identificada significativamente em pessoas mais 

velhas, que relataram não trabalhar (3 vezes mais chances quando comparado a 

quem trabalha) e que apresentaram maior morbidades. Por outro lado, quanto maior 

a escolaridade, maior a chance de autoperceber a saúde como boa/muito 

boa/regular. Permaneceram no modelo final da análise multivariada, a escolaridade, 

o trabalho e as morbidades. Estudos transversais em populações idosas estão 

sujeitos ao viés de sobrevivência, o que pode levar a uma subestimativa das 

associações observadas e esse tipo de não permite estabelecer as relações 

temporais evolutivas entre as variáveis independentes e a autopercepção da saúde. 

Entretanto, dado a natureza dinâmica da autopercepção da saúde, estudos 

transversais são importantes para dimensionar os problemas investigados e 

entender como os mesmos se correlacionam com a avaliação da saúde em um 

dado momento do ciclo de vida. 
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Resumo: A axonotmese é uma lesão de nervo que compromete a inervação do músculo 

esquelético e leva a perda funcional. A fotobiomodulação é um recurso terapêutico potencial 

para o tratamento de lesões de nervo, entretanto, há poucos estudos que verificam os efeitos do 

diodo emissor de luz (LED) na regeneração de nervo e nenhum na recuperação do músculo 

desnervado. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da aplicação do LED sobre a 

regeneração do nervo mediano e recuperação muscular e funcional em um modelo de 

axonotmese. Foram utilizadas 16 ratas Wistar randomizadas nos grupos controle (GC) e 

tratamento com LED (GLED). O nervo mediano direito foi esmagado durante dois minutos. O 

GLED recebeu dez aplicações do LED (630 nm). A função foi avaliada através do teste de 

grasping em quatro momentos: pré-lesão, dois, dez, e vinte e um dias após a lesão. Após 21 dias 

de lesão, amostras do segmento proximal (local da lesão) e distal (terço distal do antebraço) do 

nervo mediano e os músculos flexor profundo dos dedos (FPD) e flexor radial do carpo (FRC) 

foram retirados para análises histomorfométricas. Nos espécimes do nervo foram verificados: 

número de fibras, diâmetro mínimo das fibras mielínicas e axônio, espessura da bainha de 

mielina, razão g e número de capilares endoneurais. As variáveis analisadas nos músculos 

foram: o diâmetro mínimo de Feret, a área e o perímetro das fibras musculares. O GLED 

apresentou melhor resultado funcional (p<0,005) no segundo (6,25±2,31 g) e décimo 

(39,38±20,43 g) dia pós-lesão comparado ao GC nos mesmos dias (1,87±2,58 g e 14,38±5,63 g, 

respectivamente). Não houve diferença significativa entre os grupos no momento pré-lesão e no 

vigésimo primeiro dia pós-lesão. O diâmetro mínimo da fibra mielínica e do axônio, a espessura 

da bainha de mielina e a razão g foram maiores no segmento proximal do nervo mediano no 

GLED (p<0,0001). No segmento distal, além das variáveis observadas no segmento proximal, 

houve um maior número de fibras mielínicas no GLED (526,10±128,70) comparado ao GC 

(239,00±74,17). A área, perímetro e diâmetro mínimo de Feret das fibras musculares dos 

músculos FPD e FRC foram estatisticamente maiores (p<0,0001) no GLED. A 

fotobiomodulação com LED (630nm) no modelo axonotmese do nervo mediano e com o 

protocolo utilizado favoreceu a regeneração axonal, a recuperação muscular e acelerou o retorno 

da função, entretanto, não influenciou o resultado funcional final. 

 
Apoio: FAPEMIG; UFVJM 
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SINT0447 - FRAQUEZA DE MUSCULATURA RESPIRATÓRIA E 

REDUÇÃO DO PICO DE FLUXO DE TOSSE EM PACIENTES 

NEUROLÓGICOS ATENDIDOS PELA FISIOTERAPIA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Doenças neurológicas atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo e 

podem progredir para comprometimento da função respiratória, evento adverso grave ou óbito. 

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de complicações respiratórias em pacientes 

neurológicos atendidos na clínica escola de fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Foram avaliados vinte pacientes com diagnóstico de doença 

neurológica. Coletou-se: dados demográficos e antropométricos, avaliou-se a função cognitiva 

dos participantes, qualidade de vida, força muscular respiratória (PImáx e PEmáx) e pico de 

fluxo expiratório (PFE). Além disso, por meio de questionário estruturado foram avaliados 

dados sobre internação, complicações pulmonares, tratamento fisioterapêutico. Todos os 

pacientes apresentaram valores de PEmáx, PImáx e PFE abaixo do predito, sendo que, em 

PEmáx atingiram média de 76,5 cmH2O (porcentagem do predito: 46%), PImáx 77,5 cmH2O 

(porcentagem do predito: 77%) e PFE 359,0 cmH2O (porcentagem do predito: 77%). Em 

relação à qualidade de vida SF-36, os aspectos capacidade funcional, limitação por aspectos 

físicos e limitação por aspectos emocionais apresentaram piores scores. Em relação ao 

questionário estruturado, sete pacientes relataram ter tido episódios de internação, dentre eles: 

85% relataram não ter tido complicações respiratórias durante internação, 43% realizaram 

fisioterapia no hospital. Relataram manter cabeceira elevada em domicílio 85%, 65% deles 

realizam tratamento fisioterapêutico em mais de um local, 75% realizam tratamento acima de 

um ano e 90% relataram manter frequência de atendimento semanal de ≥ 2x. Os motivos para a 

internação foram AVE, biópsia de mama, fratura, TVP, bexiga neuropática. Os pacientes 

neurológicos atendidos pela Clínica Escola de Fisioterapia da UFVJM avaliados em nosso 

estudo não apresentaram complicações pulmonares, embora tenham apresentado redução 

significativa de PImáx, PEmáx e PFE em comparação aos valores preditos descritos na 

literatura. O que demonstra que os mesmos possuem fraqueza de musculatura inspiratória, 

expiratória e redução no pico de fluxo de tosse. O estudo sugere que os pacientes neurológicos 

sejam monitorados durante o atendimento e que sejam incorporados exercícios que visem 

fortalecimento da musculatura respiratória enfatizando o caráter preventivo, para que 

complicações pulmonares sejam devidamente evitadas. 
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fisioterápico de sáude 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Introdução: 

Desde a década de 1970 a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional reformulando os 

tratamentos de saúde, permitindo o uso de tratamentos alternativos com o uso racional e 

integrado da Medicina Tradicional/Medicina Complementar Alternativa nos sistemas nacionais 

de atenção à saúde, assim como o desenvolvimento de estudos científicos para melhor 

conhecimento de sua segurança, eficácia e qualidade (BRASIL, 2010). Neste sentido, a 

Geoterapia se apresenta como uma prática alternativa ao tratamento da saúde na Fisioterapia. 

Objetivo: Promover o uso da Geoterapia como medicina alternativa ao tratamento fisioterápico 

de saúde. Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a Geoterapia. Peretto (1999) 

diz que a argila possui a propriedade de absorver e armazenar a energia, além de ser capaz de 

liberar a energia nela retida. A argila impede a proliferação de parasitas e favorece a 

reconstituição celular. Para Medeiros (2007) as argilas possuem propriedades que dependem da 

reação fisiológica, qualidade, pureza e localização geográfica. No Brasil, o Ministério da Saúde 

divulgou a Portaria N° 971 de 3 de maio de 2006 que dispõe sobre a política nacional de 

práticas integrativas no Sistema Único de Saúde, onde se oficializam as práticas alternativas no 

tratamento à saúde Resultados: O uso das argilas no combate às doenças é um dos mais antigos 

e tradicionais recursos utilizado pela humanidade, resultado dos cristais e da energia da luz 

solar, que facilitam a capacidade de retirar do organismo as energias perniciosas e proporcionar 

o reequilíbrio térmico do organismo.  Na Fisioterapia esta prática diminui as dores musculares e 

reumáticas, tornando-se um complemento associado aos exercícios da cinesioterapia. 

Conclusões: O presente trabalho nos mostra que a Geoterapia é um excelente método alternativo 

no tratamento à saúde que propicia o reequilíbrio térmico e energético do organismo com o uso 

de argilas, cristais, minerais e água. O Serviço de Assistência Integral a Saúde (SAIS) oferece 

tratamento com o uso da geoterapia. Referências BRASIL. Resolução n. 196 de 10 de outubro 

de 1996. Conselho Nacional de Saúde. Brasília, DF. Disponível em:  Acesso em 04 de mar. 

2010.  MEDEIROS, Graciela Mendonça da Silva de. Geoterapia. Palhoça: Unisul – Naturologia 

Aplicada, 2001. PERETTO, I. C. Argila: um santo remédio e outros remédios compatíveis. São 

Paulo: Paulinas, 1999. 
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Resumo: O presente trabalho investigou os efeitos do treino terapêutico de baixa intensidade no 

músculo distrófico no modelo mdx. Foram estudados três grupos (n=8/grupo): camundongos 

mdx exercício (mdxE), mdx sedentário (mdxC) e controle saudáveis (Cc). O grupo mdxE foi 

estimulado a correr em esteira horizontal motorizada para ratos, em baixa intensidade, 9m/min 

por 30 minutos/dia, 3 vezes/semana, por 8 semanas e foram realizadas análises morfológicas e 

morfométricas para inferir o efeito do protocolo de treinamento no músculo distrófico. Na 

análise do músculo gastrocnêmio, a porcentagem de fibras com núcleo central em relação ao 

número total de fibras por grupo, mostrou que os grupos mdxE (65,38±6,9) e mdxC (62,91±7,2) 

foram maiores do que o grupo Cc (2,22±0,9) (p<0,000). O mesmo comportamento foi 

observado no coeficiente de variação (CV) do diâmetro mínimo de Feret, sendo que os grupos 

mdxE (345,82±44,3) e mdxC (343,14±34,43) tiveram maiores CV do que o grupo Cc (207,83 

±29,5) (p<0,000).Na análise do músculo tibial anterior, a porcentagem de fibras com núcleo 

central em relação ao número de fibras por grupo, mostrou que os grupos mdxC (69,15±5,3) e 

mdxE (67,73±6,7) foram maiores que o grupo Cc (3,02±2,1) (p<0,000). Também foi observado 

que o coeficiente de variação (CV) do diâmetro mínimo de Feret, foi maior nos grupos mdxC 

(315,78±22,2) e mdxE (313,66±45,8) em relação ao grupo Cc (244,33±28,6) (p<0,000).Os 

resultados deste estudo sugerem que o treino de baixa intensidade apresenta efeito benéfico nos 

músculos gastrocnêmio e tibial anterior do modelo mdx, uma vez que os dois marcadores de 

lesão estudados não sofreram influência do exercício proposto. Sabendo que o sedentarismo 

gera atrofia por desuso e perda de massa muscular, já característicos da doença, os resultados 

desse estudo podem auxiliar no tratamento por exercício da distrofia muscular de Duchenne, e 

podem trazer contribuições para futuras pesquisas na definição do tipo e da intensidade da 

terapia por exercícios na reabilitação de pessoas com DMD. 
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Resumo: Esta revisão sistemática será estruturada segundo o Relatório Preferencial para 

Revisões Sistemáticas e Meta-Análises (PRISMA). Serão incluídos neste estudo: ensaios 

clínicos randomizados que comparem a intervenção fisioterapêutica baseada em exercícios com 

grupos controle que passem por algum tipo de intervenção diferente do grupo teste, bem como 

estudos de revisões sistemáticas/meta análise que abordem determinados tipos de exercícios 

utilizados no processo de reabilitação de indivíduos distróficos. Serão excluídos os estudos que 

tenham associação entre abordagem medicamentosa e intervenção conservadora, estudos 

experimentais, ensaios clínicos não-randomizados e estudos com nota inferior a 6 segundo os 

critérios de classificação de qualidade da base de dados PEDro. Todos os estudos que serão 

utilizados nesta revisão devem englobar portadores de qualquer tipo de distrofia muscular com 

impacto em sua funcionalidade, independente de idade e sexo. Não haverá restrições de 

linguagem bem como não haverá restrições do período de publicação. Os estudos 

potencialmente relevantes serão identificados nas bases de dados PUBmed, Lilacs, PEDro, 

Medline, Cochrane Lybrary, Scielo e Periodic Capes. A revisão englobará estudos que 

contemplem como descritores: upper extremity, function, muscular distrophies, disability, 

evaluation e endurance exercise. 
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Resumo: Resumo: O pectus carinatum (PC) é uma deformidade congênita caracterizada por 

uma protrusão anterior da parede torácica, com incidência de 1:1000 adolescentes, sendo mais 

frequente em homens e pode ocasionar  alterações cardiopulmonares, posturais e emocionais. O 

PC não tem recebido o mesmo grau de interesse entre os profissionais da saúde, quando 

comparado a outras deformidades da parede torácica, como o pectus excavatum. Este fator faz 

com o que os portadores de PC, não sejam encaminhados ao tratamento adequado. Dessa forma 

o presente estudo teve como objetivo avaliar se intervenções fisioterapêuticas são eficazes no 

tratamento de um paciente com PC. Para tal, foi admitido na Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o paciente L.G.S., de 14 

anos, com diagnóstico clinico de PC que permaneceu em atendimento por 15 sessões, duas 

vezes semanais. Durante a avaliação fisioterapêutica foram avaliados: a força da musculatura 

respiratória através de manovacuometria, o pico de expiração máxima através do aparelho Peak 

Flow, a análise postural através de fotografias, e o condicionamento cardiorrespiratório pelo 

teste de caminhada de seis minutos (TC6’) no qual o paciente percorreu uma distância inferior à 

esperada para idade. Após a avaliação do paciente foi encontrado os resultados sugestivos de 

fraqueza da musculatura respiratória onde a pressão inspiratória máxima (PImáx) foi de -64 

cmH20 e o esperado para  idade do paciente era de 117 cmH2O e pressão expiratória máxima 

(PEmáx) de 64 cmH2O sendo o esperado 160 cmH2O. Diminuição do pico de expiração 

máxima no qual o valor predito era de 412L/min e o paciente obteve 352L/min, alterações 

posturais (discrepância de comprimento de membros, hipercifose torácica, assimetria escapular). 

Ao final da intervenção fisioterapêutica, o paciente foi submetido à reavaliação obtendo os 

seguintes resultados: PImáx aumentou para 108 cmH2O, a PEmáx para 96 cmH2O. O pico de 

fluxo expiratório aumentou para 476L/min. No TC6 o paciente obteve 746 metros percorridos e 

observou-se ainda melhora em todos as alterações posturais. Concluindo que o protocolo de 

atendimento utilizado para o tratamento fisioterapêutico de um paciente com diagnóstico clínico 

de pectus carinatum foi eficaz.  
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Resumo: A dor lombar pode ser considerada o maior problema de saúde pública e a razão mais 

comum de incapacidade em adultos até 45 anos. Embora existam indícios de que os fatores 

psicossociais como Lócus de Controle de Saúde (LCS) são determinantes para o prognóstico da 

dor lombar, essa relação ainda não está bem estabelecida na literatura. LCS é o termo usado 

para definir a crença individual em relação à sua saúde, seja boa ou não. Os LCS são 

classificados como interno (o sujeito acredita que é responsável por sua própria saúde), externo 

(o sujeito acredita que as outras pessoas são responsáveis pela sua própria saúde) e acaso (o 

sujeito acredita que os fatos do acaso são responsáveis por sua própria saúde). Com objetivo de 

investigar se os LCS estão relacionados ao prognóstico de dor e incapacidade devido dor 

lombar. Foi feita uma análise secundária em uma amostra de 49 adultos com dor lombar 

inespecífica nos departamentos de fisioterapia ambulatorial em quatro hospitais de ensino em 

Sydney-Austrália. Os participantes foram submetidos a tratamento durante 2 meses. Os LCS 

dos participantes e os resultados da incapacidade e da dor foram avaliados no início do 

tratamento e em 2 e 6 meses após o início do tratamento. Foi utilizada a Escala 

Multidimensional de Lócus de Controle da Saúde. As mudanças nos resultados ao longo do 

tempo foram investigadas usando um teste não paramétrico de Wilcoxon. Os modelos de 

regressão foram construídos para investigar se o LCS estava associado à incapacidade e aos 

resultados de dor em acompanhamento de 2 e 6 meses. A análise dos resultados para LCS 

interno, externo e do acaso foram associados aos desfechos de incapacidade e dor. Para 

incapacidade, o resultado foi estatisticamente significativo quando associado ao lócus de 

controle interno, no acompanhamento de 2 meses(β: -0.18, 95%CI: -0.30to-0.05, R2: 62%, p: 

0.04) e 6 meses (β: -0.25, 95%CI: -0.44to-0.60, R2: 20%, p: 0.01).Não foi encontrado resultado 

estatisticamente significativo para incapacidade associada a lócus de controle externo e do 

acaso(p>0.05), para acompanhamento de 2 e 6 meses. Para dor, não foram encontrados 

resultados estatisticamente significativos que possam predizer a relação com os LCS interno, 

externo e do acaso (p>0.05). Diante do exposto, foi observado que o lócus de controle de saúde 

interno prediz melhora clínica para a incapacidade em dor lombar ao longo do tempo. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, UFVJM, UNIVERSITY OF SYDNEY 
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SINT0453 - Materializando a biomecânica: física e matemática na 

formação do fisioterapeuta. 
 
LETÍCIA SOARES FONSECA,RAFAELLA VELASCO FIGUEIREDO ROCHA,WELLINGTON 

FABIANO GOMES 

 
E-mail: leticia.soares97@outlook.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A disciplina de Cinesiologia ofertada pelo curso de bacharelado em Fisioterapia da 

UFVJM visa proporcionar ao aluno conhecimento necessário para entendimento do movimento 

humano e sua complexidade, por meio de uma abordagem teórico-prática dos fundamentos que 

regem o corpo humano. A física e a matemática básica são requisitos mínimos neste processo de 

ensino-aprendizagem. Contudo, limitações prévias nestas áreas interferem nesta fase seguinte do 

despertar do conhecimento das interações mecânicas e fisiológicas entre músculos e articulações 

do corpo e o ambiente. O desenvolvimento e aplicação de metodologias ativas, materiais 

didáticos específicos e utilização de tecnologias de apoio à aprendizagem, podem contribuir 

com a redução da evasão do curso de Fisioterapia da UFVJM, que ocorre principalmente nos 

primeiros semestres letivos. O objetivo geral deste projeto é promover a facilitação do processo 

ensino-aprendizagem dos componentes curriculares da disciplina Cinesiologia do curso de 

Fisioterapia da UFVJM, especialmente no que se refere aos conhecimentos prévios de 

matemática e física. A interação entre os conhecimentos prévios do ensino médio e os novos 

ensinos universitários (cinesiologia/biomecânica), podem facilitar esse processo. Entretanto, os 

conhecimentos de matemática e física do ensino médio não são homogêneos entre os discentes e 

muitas vezes apresentam uma aversão ao tema, podendo interferir de forma negativa na 

formação acadêmica. Assim é altamente pertinente o resgate desses conteúdos através do 

projeto visando integrá-los, promover melhor compreensão dos conceitos biomecânicos e 

influenciar assim o combate a retenção e evasão dos discentes. Estratégias como a utilização de 

tecnologias disponíveis na UFVJM para aplicação imediata na disciplina (mesa de força, 

conjunto de equilíbrio, dinamômetros), a construção de modelos físicos aplicados simulando os 

músculos e articulações, o incentivo de uso de Softwares livres, a realização de oficinas 

temáticas e avaliações regulares são estratégias adotadas neste projeto. Com início das 

atividades em julho de 2017, espera-se como resultado em curto prazo o aumento do 

desempenho acadêmico dos discentes da 

disciplina de Cinesiologia, em médio prazo a redução da evasão do curso e em longo prazo 

tornar rotina o estudo, a compreensão ativa e o desenvolvimento dos conhecimentos de física e 

matemática básica para alunos ingressos no curso de Fisioterapia da UFVJM. 

 

 
Apoio: PROAE, PET COMUNIDADES 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
6
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0454 - Nada Melhor: estimulação aquática para bebês 
 

MÍRIAM LIMA SALES,WELLINGTON FABIANO GOMES,DANIEL GONÇALVES PEREIRA 

 
E-mail: miriaml.sales@gmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O projeto de extensão “Nada Melhor: estimulação aquática para bebês” atende 

atualmente 104 crianças da região de Diamantina-MG. Este projeto tem finalidade de permitir o 

acesso precoce às crianças na faixa etária de 0 a 2 anos à atividade aquática. E ainda, possibilitar 

a vivência dos discentes dos cursos de Educação Física e Fisioterapia da UFVJM no 

atendimento ao público infantil. A atividade aquática tem eixos como: A) Afetivo: pautado no 

estreitamento das relações afetivas entre o bebê e o(a) cuidador(a). Além da interação com 

os(as) monitores(as) extensionistas e também na socialização com outras famílias. B) 

Brincadeiras e Jogos: uso de jogos lúdicos, brincadeiras, músicas e atividades coletivas. C) 

Estimulação Aquática: utilizando o efetivo estímulo da água (temperatura, pressão, tato, 

controle da respiração) para aprimoramento dos processos de aprendizagem. O objetivo geral do 

projeto Nada Melhor é o desenvolvimento das habilidades aquáticas dos bebês e crianças por 

meio da exploração da movimentação corporal e controle da respiração na piscina. O projeto de 

extensão Nada Melhor está devidamente registrado na PROEXC sob o número 021.2.026-2014. 

Possui uma bolsista PIBEX e 23 monitores voluntários. A cada semestre letivo uma rotina é 

executada para o pleno funcionamento das atividades, a divulgação continuamente é feita 

destacando o público-alvo e suas características básicas. Uma lista de espera controla os que 

aguardam para entrar no projeto e um grupo no whatsapp coordena a comunicação entre os 

usuários. A cada início de semestre letivo são selecionados os monitores voluntários do projeto, 

antes do início das atividades com as famílias os monitores, mesmo os veteranos, passam por 

um treinamento. As famílias que já fazem parte do projeto são comunicadas sobre a data de 

início. Na existência de vagas as crianças da lista de espera são incluídas. A estimulação 

aquática é realizada na piscina terapêutica da Clínica-escola de Fisioterapia (campus JK), uma 

vez por semana para cada turminha. No “Nada Melhor” desenvolve-se uma atividade de 

extensão qualificada com a participação efetiva das comunidades acadêmica e externa. Destaca-

se a enorme quantidade de depoimentos positivos dos usuários quanto aos benefícios da 

atividade, como o prazer que o bebê e/ou criança tem em participar da atividade, a melhora nas 

ações de cuidados como o banho, o estreitamento afetivo, a melhora na qualidade do sono e a 

qualificação do desempenho motor do bebê na piscina. 

 
Apoio: PROEXC, Departamento de Fisioterapia e Departamento de Educação Física 
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SINT0455 - Neurologia em Cena 
 

CRISLEY RAFAELE BRANDÃO,ANA PAULA SANTOS,THAIS PEIXOTO GAIAD 

MACHADO,MAGNANIA CRISTIANE PEREIRA DA COSTA,CÉLIO MARCOS DOS REIS 

FERREIRA 

 
E-mail: celiomarcosreis@gmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O uso de novas tecnologias em sala de aula como suporte para a transmissão do 

conhecimento ao aluno é alvo comum das discussões pedagógicas atuais. Sejam as mais simples 

tecnologias, sejam as mais complexas, as discussões sempre buscam inovação. A utilização de 

tecnologias auxiliares serve de incremento e acabam por promover a participação ativa dos 

alunos em todos os momentos do dia-a-dia estudantil. Estas novas ferramentas incluem o uso de 

vídeos e filmes como recurso didático inovador que pode facilitar a aprendizagem, fazendo com 

que o aluno encontre uma nova maneira interessante e motivadora de pensar sobre o assunto em 

questão.  Dessa forma, esse projeto teve o objetivo de usar a exposição de filmes que retratem 

patologias ou distúrbios neurológico ou muscular a fim de favorecer o aprendizado na formação 

acadêmica em fisioterapia bem como socialização entre os participantes. Para o 

desenvolvimento da ação, utilizamos o anfiteatro da Clínica de Fisioterapia da UFVJM, onde foi 

exibido filme e documentário que retrataram patologias neuromotora em seu enredo. Após cinco 

sessões, observamos um aumento interesse dos alunos em aprofundar o conhecimento na 

patologia e a valorização da humanização. Concluímos  com isso, uma maior participação ativa 

dos discentes, que compareceram às sessões, sanaram dúvidas, apresentaram questionamentos e 

demonstraram interesse pela área. 

 
Apoio: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

4
6
6

  

 

 

 

 

 

 

SINT0456 - O Efeito do Trabalho Sobre a Prevalência de Dor Lombar 

em Trabalhadores de um Hospital de Pequeno Porte na cidade de 

Diamantina 
 

BRENDA KATROVYEVYSKY COSTA CASTRO ,ALICE DUMBÁ DA FONSECA 

MELO,MARCUS ALESSANDRO DE ALCANTARA,ANA CAROLINA MONTEIRO DUARTE 

 
E-mail: brenda-katrovyevysky@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A dor lombar é uma das doenças osteomusculares mais prevalentes no mundo inteiro 

e gera impactos na saúde física e funcional. Considerando a relevância dos fatores ocupacionais 

para a dor lombar, torna-se importante investigar o efeito de múltiplos características do 

trabalho em um mesmo modelo. OBJETIVO: Investigar associações entre a prevalência de dor 

lombar, fatores associados ao trabalho características individuais, hábitos e estilo de vida, estado 

de saúde e condições de trabalho entre trabalhadores de um hospital de médio porte. 

MÉTODOS: Estudo transversal baseado em dados de um inquérito epidemiológico realizado 

em um hospital de médio porte, no município de Diamantina-MG. A amostra aleatória do 

universo de 123 trabalhadores vinculados ao hospital, estratificados pela composição original de 

cada setor de trabalho (assistência [n-109; 63,0%], apoio [n=36; 20,8%] e administrativo [n=28; 

16,2%]) de acordo com dados da divisão de recursos humanos do hospital. RESULTADOS: A 

prevalência de dor lombar deu-se em pessoas do sexo feminino, na faixa etária de 18 a 27 anos, 

em outro estado civil que não seja casado ou em união estável, com escolaridade abaixo ou 

igual a 12 anos de estudos, e de outras raças que não sejam brancas ou amarelas, fatores de 

relevância com univariada (p<0,20). A análise de regressão logística confirmou a escolaridade, 

cor/raça, sobrecarga física, apoio social e tempo de trabalho como fatores associados a dor 

lombar na amostra investigada (p<0,05). O baixo apoio social, sugere uma precária integração 

entre os trabalhadores chefia e deve ser estimulada no ambiente de trabalho como uma 

estratégia, quando há apoio social suficiente ocorre uma certa “absorção” de parte dos efeitos 

adversos do ambiente o que, consequentemente, pode vir a minimizar o desencadeamento de 

patologias, e consequentemente favorecer um bom desempenho das tarefas laborais por parte 

dos trabalhadores. As relações interpessoais, com sua essência subjetiva, mesmo apresentando 

características complexas, pois requer a interferência de uma pessoa, diretamente ou não, sobre 

a vida da outra é de importância vital para o ser humano.CONCLUSÃO: O trabalho no 

ambiente hospitalar é preditor de dor lombar, sendo necessário implementar ações de prevenção 

e promoção à saúde desses trabalhadores. É possível pensar em um ambiente de trabalho com 

gestão compartilhada e melhor organização das tarefas visando reduzir as queixas de dor lombar 

nos trabalhadores. 

 
Apoio:  
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SINT0457 - O uso do Tablet pode influenciar o desenvolvimento motor 

de crianças na primeira infância? 
 

LEIZIANE PEREIRA,PABLO HILDEBRANDO SILVA SOUTO,JULIANA NUNES 

SANTOS,ROSANE LUZIA DE SOUZA MORAIS,SABRINA DA CONCEIÇÃO 

GUEDES,RAYANE FONSECA RIBEIRO,HERCULES RIBEIRO LEITE,LÍVIA RODRIGUES 

SANTOS 

 
E-mail: leizy_pereira@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Estudo realizado com objetivo de verificar se existe diferença nas habilidades motoras 

finas entre crianças da primeira infância que usam ou não a mídia interativa tablet e caracterizar 

o uso destas mídias pelas crianças.  

Um estudo observacional, transversal, com 78 crianças, idades entre 24 a 42 meses, 

matriculadas em creches particulares e públicas. As crianças foram divididas em dois grupos: 

grupo 1, composto por 26 crianças com exposição prévia ao tablet; grupo 2: 52 crianças com 

nenhuma exposição prévia ao tablet. O desenvolvimento motor fino foi avaliado pelo 

instrumento padronizado Bayley III, a qualidade do ambiente domiciliar pelo Inventário de 

Recursos Familiares, além de ter sido aplicado um questionário sobre os hábitos de uso da mídia 

e dados socioeconômicos.  

Os grupos foram semelhantes quanto aos dados socioeconômicos e qualidade do ambiente 

domiciliar. Verificou-se que as crianças do grupo 1 obtiveram uma maior média (12,42 ±2,65) 

do que o grupo 2 (10,98 ±1,68) na escala motora fina do Bayley III (p = 0, 013). Quanto ao uso 

do tablet, as crianças realizavam atividades passivas (80% assistiam vídeos) e ativas (60% 

jogavam games), 77% delas utilizam a mídia acompanhados pelos pais e a  maioria dos pais 

limitavam o tempo de uso e o conteúdo acessado.  

Assim, observou-se que a maioria das crianças que utilizava tablet fazia uso equilibrado de 

atividades passivas e ativas, geralmente acompanhado pelos pais em um tempo restrito, não 

ultrapassando o recomendado para a idade.  Foi possível verificar diferença nas habilidades 

motoras finas entre crianças pequenas a favor daquelas que usam a mídia interativa tablet. 

  

 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0458 - Os fatores de comunicação podem prever incapacidade 

relacionada a dor lombar? Análise preliminar de um estudo de coorte 
 

LUCIMARA ALVES DUPIM,VINÍCIUS CUNHA DE OLIVEIRA,GUILHERME CARVALHO 

CAMPOS JARDIM 

 
E-mail: lucimaradupim@yahoo.com.br 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O presente trabalho investigou a associação entre os fatores de comunicação 

específicos dos clínicos e os resultados clínicos  e dos pacientes com incapacidade e dor LBP 

nos seguimentos de 2 e 6 meses. Os fatores de comunicação investigados foram as informação 

fornecida, respostas de empatia dos clínicos, e a exploração dos problemas emocionais 

expressados pelos pacientes durante sua primeira consulta.  Foram realizadas análises 

secundárias em uma amostra de 49 adultos com LBP inespecífica de qualquer duração referida 

para tratamento, esse rastreamento foi realizado nos departamentos de fisioterapia ambulatorial 

em quatro hospitais de ensino em Sydney-Austrália. Os fatores de comunicação dos clínicos 

investigados foram avaliados na primeira consulta e os resultados de dor e incapaciade foi 

avaliada na linha de base e nos seguimentos de 2 e 6 meses. A frequência de  informações 

fornecidas,  respostas de empatia dos clínicos, e a exploração dos problemas emocionais 

expressos dos pacientes foram codificadas usando definições de codificação de Verona de 

seqüências emocionais (VR-CODES). Os modelos de regressão foram construídos para 

investigar se a freqüência dos fatores de comunicação dos clínicos estavam associada aos 

resultados de  dor e incapacidade nos seguimentos de 2 e 6 meses, foi estipulado a duração da 

consulta e os respectivos índices de linha de base. Os resultados desse estudo sugerem que os 

fatores de comunicação dos clínicos de exploração e empatia na primeira consulta foram 

associados a resultados de incapacidade. Para a incapacidade, maior frequência de exploração 

de clínicos foi associada a maiores escores de incapacidade no seguimento de 2 meses (β: 0,74, 

IC 95%: 0,03 a 1,44, R2: 61%, p: 0,041) e maior freqüência de empatia dos clínicos foi 

associado com menores escores de incapacidade no seguimento de 6 meses (β: -2,95, IC 95%: -

5,79 a -0,11, R2: 19%, p: 0,042). Para a dor, nenhuma associação estatística foi encontrada em 

qualquer ponto do tempo (p> 0,05). Concluímos que os fatores de comunicação dos clínicos, 

principalmente a recorrência de respostas com empatia dos clínicos durante a primeira consulta, 

parecem estar associados aos desfechos de incapacidade em LBP e devem ser direcionados para 

modelos de treinamento profissional. 

 
Apoio:  
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SINT0459 - Perfil de utilização de mídias interativas por crianças em 

cidade de pequeno porte do Vale do Jequitinhonha 
 

SABRINA DA CONCEIÇÃO GUEDES,ROSANE LUZIA DE SOUZA MORAIS,LÍVIA 

RODRIGUES SANTOS,JULIANA NOGUEIRA PONTES NOBRE,PABLO HILDEBRANDO 

SILVA SOUTO,RAYANE FONSECA RIBEIRO,LEIZIANE PEREIRA,JULIANA NUNES 

SANTOS 

 
E-mail: binaguedes05@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo descrever a prevalência do uso de mídias 

interativas (smartphones e tablets) por crianças de 2 a 4 anos de idade, assim como caracterizar 

este uso, investigar hábitos, práticas, participação e opinião dos pais acerca da utilização das 

mídias e fatores associados a elas. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sobre o número 

55459916.0.0000.5108. Trata-se de um estudo transversal analítico, com 244 pais ou 

responsáveis de crianças matriculadas em 10 creches, públicas e privadas, de um município 

brasileiro de pequeno porte do Vale do Jequitinhonha. Foi aplicado um questionário sobre 

hábitos de utilização de mídias interativas e investigação do nível econômico. As crianças foram 

divididas em 3 grupos de acordo com uso das mídias: Grupo 1- não utiliza (n=81); Grupo 2- 

utiliza até 45 min/dia (n=83) e Grupo 3- utiliza mais que 45 min/dia (n=80). Pode-se observar 

que a prevalência do uso de mídias interativas foi 67,2%, com tempo médio de utilização de 

69,2 minutos/dia (IC 95%: 57,1-81,2). O smartphone foi a mídia mais utilizada pelas crianças: 

57,3% aos dois anos e 59,2% aos três anos, seguido do tablet, utilizado por 21,4% e 25% das 

crianças, respectivamente. As atividades mais realizadas foram ver vídeos (55%), escutar 

músicas (33%), jogar games e ver histórias (28%). A maioria dos pais relatou permitir a 

utilização da mídia para estimular o desenvolvimento do seu filho (58,4%), acompanhá-lo 

durante o uso (75,2%), limitar o tempo com a mídia (86,4%) e acreditar no efeito benéfico delas 

(57,5). Entre as crianças com maior tempo diário de mídias, observou-se a prevalência do uso da 

mídia tablet, maior nível socioeconômico das famílias e mães com mais escolaridade.  

Observou-se elevada prevalência do uso de mídias interativas. A forma predominante de 

utilização das mídias envolve conjuntamente crianças e pais, os quais acreditam nos seus efeitos 

benéficos. Atividades passivas são as mais realizadas, com restrição do tempo de uso.  Este 

estudo confirma a hipótese de que as crianças na primeira infância já são atraídas pelas mídias 

interativas. É necessário traçar estratégias destinadas a refletir sobre o rápido crescimento das 

práticas regulares dessas mídias nos primeiros anos de vida, até que se conheçam seus impactos 

futuros na saúde e desenvolvimento infantil. 

 
Apoio: FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MINAS GERAIS 
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SINT0460 - Perfil e prevalência de queixas músculo-esqueléticas em 

religiosas de vida contemplativa 
 

ANELISA APARECIDA ALVES SILVA,RENAN ALVES RESENDE,VINÍCIUS CUNHA DE 

OLIVEIRA,LUCIANA DE MICHELIS MENDONÇA 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Com o sucesso das ações de saúde nas doenças transmissíveis, cresceu a ocorrência 

das crônicas e não transmissíveis, como desordens musculoesqueléticas. Um menor acesso aos 

serviços de saúde devido às baixas condições financeiras, imobilismo, estilo de vida podem 

levar a um menor acesso a campanhas preventivas ou baixo nível de atividade física, fatores de 

risco para condições musculoesqueléticas. Este pode ser o caso das religiosas católicas de Vida 

contemplativa, ou clausura. Mesmo sendo uma população numerosa no Brasil e no mundo, a 

literatura carece de informações sobre o perfil de saúde, hábitos de vida e principais queixas 

destas religiosas, dados importantes para prevenção e cura, em serviços particulares e públicos. 

O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil de queixas músculo-esqueléticas em religiosas 

de vida contemplativa. Foi realizado um estudo do tipo Survey em dois mosteiros de religiosas 

católicas de Minas Gerais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Projeto 

CAAE 61211216.0.0000.5108) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Treze religiosas de 35 a 65 anos responderam a um questionário auto-aplicável elaborado pelos 

pesquisadores, composto de seis blocos de perguntas sobre sua rotina e percepção a respeito de 

sua própria saúde. A idade média das religiosas foi de 49,2 anos e IMC médio de 23,3. A média 

de tempo utilizado para a oração é de 7,9 horas, contra 7,4h de trabalho e 6,6h de descanso. A 

principal posição adotada durante a rotina foi sentada (28,2%), seguida por sentada/de pé 

(25,6% cada), deitado e sentado/deitado (15,4%), sentado/em pé/ajoelhado e em pé (5,12% 

cada),  sentado/ajoelhado/deitado e sentado/ajoelhado (2,56% cada). A principal queixa foi o 

cansaço (41%), seguida por 15,38% que não responderam, dor/cansaço (12,82%), dor (10,25%), 

dor/formigamento/cansaço e dormência (5,12%), insônia, formigamento, 

formigamento/cansaço, dormência e dor/dormência (2,56% cada). 58% das religiosas sente dor 

na coluna e as outras 41% relataram dores em membros inferiores ou não responderam. 

Percebeu-se com este trabalho que as religiosas estudadas são adultas de meia idade, IMC 

normal, fisicamente ativas, com carga diária de atividade de até 8h. O incômodo físico mais 

relatado foi o cansaço e o local mais prevalente foi a coluna. A posição mais adotada durante as 

tarefas diárias foi a posição sentada. Os resultados podem guiar intervenções e maior atenção a 

esta população. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0461 - Perfil epidemiológico de pacientes neurológicos atendidos 

na clínica escola de Fisioterapia da UFVJM 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O Perfil Epidemiológico pode ser considerado um indicador relativamente sensível 

das condições de vida, do processo saúde-doença e do modelo de desenvolvimento da 

população. Desta forma, este estudo propõe-se verificar o perfil clínico-epidemiológico dos 

pacientes atendidos na Clínica escola de Fisioterapia da UFVJM do período de 2006 a 2017. A 

pesquisa trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo de abordagem 

observacional e foi realizada por meio de coleta de dados junto as 2.224 fichas de avaliações 

catalogadas no arquivo da Clínica Escola de Fisioterapia da UFVJM no período de 2006 até 

2017. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM número do 

parecer 2.112.367, CAAE: 66577517.4.0000.5108. A análise dos dados foi realizada por meio 

de média e/ou percentual.  Destas avaliações, foram selecionados 277 avaliações com 

diagnóstico neurológico, e percebemos que houve predomínio do gênero feminino com 144 

pacientes atendidos (51,98%), com idade média de 50 anos. Os homens com 133 (48,02%) e 

com idade média de 47. Dentre as patologias analisadas, a mais comum foi o AVC com 132 

(47,65%) pacientes seguida pelas: paralisia facial 21 (7,58%), patologias medulares 18 (6,49%), 

TRM 13 (4,69%) tumor 13 (4,69) e outros 75 (27%). Em relação a procedência, percebemos 

que 57 (20,57%) pacientes são dos distrito ou município de Diamantina e 220 (79,42%) residem 

em Diamantina. Observamos que todos os pacientes e/ou cuidador foram orientados em relação 

a patologia e prevenção de complicações ou surgimento de outras patologias. Diante dos 

resultados obtidos, a partir do presente perfil pode-se perceber um predomínio maior dos 

atendimentos das mulheres, e sendo a patologia mais expressiva o AVC, e que a clínica escola 

possui um papel bastante importante nas ações junto a saúde da população de Diamantina e 

região, desde a promoção, prevenção a reabilitação. Percebemos. 
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SINT0462 - Prevalência de bronquite e asma na população infantil do 

Estado de Minas Gerais e fatores associados 
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Resumo: A asma é definida como uma doença inflamatória crônica, que provoca a 

hiperresponsividade das vias aéreas inferiores, limitando o fluxo aéreo, sendo uma das 

patologias mais comuns e prevalentes na população pediátrica. O objetivo é investigar a 

prevalência de bronquite ou asma em crianças residentes no estado de Minas Gerais, as 

características desta população e os fatores associados. Trata-se de um estudo observacional 

transversal, realizado em crianças com relato médico de bronquite ou asma com idade de 0 a 12 

anos, residentes no Estado de Minas Gerais e entrevistados pela Pesquisa por Amostra de 

Domicílios de Minas Gerais (PAD-MG), da Fundação João Pinheiro. Foram incluídas amostras 

de 428 municípios de 18 mil domicílios, selecionados por amostragem probabilística por meio 

do método da alocação potêncial- no período de agosto de 2013 a maio de 2014. Realizou-se a 

análise dos fatores associados à variável dependente “presença de bronquite e asma” em duas 

etapas: 1) análise univariada por meio do teste estatístico Qui-quadrado de Pearson; 2) regressão 

logística binária. Segundo a estimativa populacional de 3.802.538 crianças até 12 anos de idade, 

335.726 apresentaram relato médico de bronquite ou asma. Verificou-se que a maior 

prevalência de asmáticos na população infantil está entre as crianças do sexo masculino (54,6%) 

e residentes na zona urbana (89,3%).  Das crianças com relato médico de bronquite ou asma, 

39,1% procuraram ou precisaram de atendimento médico ou de saúde nos 30 dias que 

antecederam a entrevista; 14,8% apresentaram febre, 7,3% falta de ar e 7,1% tosse; Quanto ao 

local de procura por atendimento, 42,8% procuraram oposto de saúde, 34,7% o hospital; 19,8% 

consultórios médicos particulares e 2,3% buscaram outros locais; Em relação a assistência 

prestada 65,7% foram atendidas em serviços públicos de saúde, 26,5% em  serviços vinculados 

aos planos de saúde privados e atendimento particular;  12% das crianças apresentaram histórico 

de internação no ultimo ano. A Bronquite e/ou asma é um problema de grande impacto e 

altamente prevalente afetando 8,9% da população infantil de Minas Gerais. Observa-se que 

crianças com pior percepção de saúde apresentaram 3,92 vezes mais chance de ter bronquite 

e/ou asma do que crianças sem a doença. Essas crianças ainda têm 2,94 vezes mais 

probabilidade de serem internadas e necessitam 2,85 vezes mais do serviço de saúde quando 

comparadas com crianças não asmáticas. 
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SINT0463 - Prevalência de Isolamento Social em uma amostra de 

gêmeos do Registro Brasileiro de Gêmeos 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O ser humano é fundamentalmente uma espécie social, e busca reconhecer, interagir e 

formar relacionamentos. As relações sociais são de suma importância para o bem-estar mental e 

físico ao longo da vida. O isolamento social (IS) trata da ausência de contato ou convivência 

com familiares, amigos e grupos sociais. Este estudo investigou a prevalência de IS em gêmeos 

brasileiros cadastrados no Registro Brasileiro de Gêmeos (RBG). Os resultados podem mostrar 

o impacto do IS na população brasileira. O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (Projeto CAAE 25234613.9.0000.5149). O 

estudo contou com os dados de 289 gêmeos disponíveis, coletados por conveniência entre 2013 

a 2017 a partir do questionário de linha de base do RBG. A percepção dos gêmeos quanto ao IS 

foi coletada por meio da versão Português-Brasileira do Friendship Scale. Seus escores variam 

entre 0 e 24. Após aplicação do questionário, os escores dos participantes foram categorizados 

em cinco níveis de IS: muito socialmente isolados (escores entre 0 e 11); socialmente isolados 

(entre 12 e 15); possuem algum apoio social (entre 16 e 18); socialmente conectados (19 e 21); e 

muito socialmente conectados (22 e 24). As frequências de participantes das categorias “muito 

socialmente isolados” e “socialmente isolados” foram utilizadas para determinar a prevalência 

de IS, seguindo estudos prévios. Dos 289 participantes incluídos, 258 apresentaram IS, 

prevalência de 89,3% 81; 203 eram mulheres e 55 homens. (28,0%), muito socialmente isolados 

e 177, (61,2%), socialmente isolados. Dos 30 restantes (10,7%), 27 (9,3%) se encaixaram na 

categoria com algum apoio social, três (1,0%) na socialmente conectados e um (0,34%) na 

categoria com muita conexão social. Uma prevalência de 89,3% demonstra que a ocorrência de 

IS na população estudada é significativa. Mesmo contando com uma amostra por conveniência, 

a prevalência sugere que este é um problema em potencial no Brasil, capaz de afetar diversas 

condições de saúde. É possível que no futuro alguns estudos utilizando gêmeos possam 

esclarecer a contribuição genética e não genética para a ocorrência de IS. Além disso, é 

esperado que hajam estudos com o IS como fator de risco e/ou prognóstico para diversas 

condições de saúde. 

 
Apoio: CAPES CNPQ UFVJM 
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SINT0464 - Registro Brasileiro De Gêmeos: O que é e como funciona? 
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Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O Registro Brasileiro de Gêmeos (RBG) é um projeto governamental cuja 

participação envolve a colaboração entre dois países: Brasil e Austrália. Possui além de parceria 

com o Registro Australiano de Gêmeos, incentivos de órgãos de pesquisa tais como CNPq e 

CAPES no Brasil. Integram o projeto a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) situadas no Brasil, e as 

Universidades de Sydney e a de Melbourne na Austrália. O objetivo principal do projeto é 

estabelecer uma base de dados de gêmeos de todas as zigosidades, dispostos a contribuir 

voluntariamente em pesquisas científicas, tornando essa base de dados acessível à comunidade 

científica no Brasil e no mundo, com a finalidade de contribuir para futuras pesquisas na área da 

saúde. O estudo é baseado no fato   de que gêmeos monozigóticos (MZ) compartilham todos os 

seus genes e gêmeos dizigóticos (DZ) compartilham, em média, a metade de seus. Isso tona a 

pesquisa com gêmeos importante para a investigação de fatores genéticos e ambientais no 

desenvolvimento de doenças, fenótipos e traços comportamentais humanos em comum, sem 

necessidade de amostras exageradamente grandes.  A pesquisa irá recrutar gêmeos de todas as 

idades, independentemente da situação de residência, para responder um questionário de dados 

demográficos, sociais e de saúde. O acesso ao RBG ocorre por meio de mídias sociais, contato 

interpessoal e campanhas de divulgação por rádio, TV e outros meios de comunicação. As 

informações coletadas estarão disponíveis para a realização de análises científicas, e os gêmeos 

estarão disponíveis para serem recrutados para novas pesquisas científicas. O RBG integrará a 

Rede Internacional de Registros de Gêmeos (International Network of Twin Registries) com 

representatividade em 20 países, rede que apoia a expansão de recursos para os registros de 

gêmeos pelo mundo com a intenção de criar uma inovadora rede científica para o avanço do 

conhecimento. O projeto consolida parcerias internacionais e enriquecedoras, trazendo grande 

visibilidade às universidades brasileiras envolvidas. Por meio de incentivos e apoios adquiridos, 

haverá maior desenvolvimento da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Os resultados 

obtidos irão colaborar para o conhecimento científico e ajudarão os profissionais de saúde a 

prevenir e tratar condições de saúde prevalentes na região e na população brasileira. 
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DANNYELE VIVIANE CORDEIRO ALECRIM,DANDARA DE OLIVEIRA SOUZA,MARIA 

LUIZA VALENTIM RODRIGUES,BIANCA BEJAMIM OTONI,THAIS PEIXOTO GAIAD 

MACHADO,CÉLIO MARCOS DOS REIS FERREIRA,VANESSA PEREIRA DE LIMA,ANA 

PAULA SANTOS 

 
E-mail: dannyele_cordeiro@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Os pacientes com disfunção neurológica apresentam muitas vezes complicações 

respiratórias como tosse ineficaz, pneumonia aspirativa, redução da capacidade pulmonar e 

insuficiência respiratória. O Six-minute pegboard and ring test (6PBRT) serve para avaliar 

capacidade funcional, endurance e força dos membros superiores e correlaciona-se com 

parâmetros de função pulmonar como o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a 

capacidade vital forçada em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. O teste 

consiste em mover a maior quantidade de argolas de um pino para outro em seis minutos e a 

pontuação final do teste é o número total de argolas movidas durante seis minutos. Ainda não 

existem estudos sobre os valores do 6PBRT de pacientes neurológicos.  Sendo assim, o objetivo 

do presente estudo foi verificar os valores normativos do 6PBRT de indivíduos que apresentam 

disfunção neurológica da Clínica Escola de Fisioterapia da UFVJM e compará-los com os 

valores obtidos de indivíduos saudáveis. Foi utilizado o Teste Shapiro-Wilk para verificar a 

normalidade dos dados e o Teste T para uma amostra para comparar os dados, as diferenças 

foram consideradas significativas em p < 0,05. Dezoito pacientes, de ambos os sexos, 

participaram do estudo. Os pacientes com disfunção neurológica apresentaram valores 

significativamente menores do que o esperado para sua faixa etária. Entre 20 a 29 anos foi 

obtido um valor de 262,0±147,1 (p = 0,02); de 30 a 39 o valor foi de 250,7±34,9 (p = 0,01); e de 

50 a 59 foi obtido um valor de 248,0±85,0 (p =0,01). Este estudo apresentou os valores do 

6PBRT obtidos em uma população com disfunção neurológica e os resultados sugerem que, de 

acordo com os valores preditos para a população saudável, os pacientes com disfunção 

neurológica, mesmo em programa de reabilitação, possuem um desempenho funcional, 

endurance e força de membros superiores inferiores do que é o esperado para sua faixa etária. 
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Resumo: Os pais são responsáveis por organizar uma variedade de experiências, dentro de casa 

e na comunidade, que favorecem o desenvolvimento infantil. Embora seja importante e 

amplamente estudado nos diferentes domínios do desenvolvimento, existem poucos estudos 

sobre a relação entre práticas parentais e o desenvolvimento motor. O objetivo do presente 

estudo foi verificar quais práticas parentais estão mais relacionadas com o desenvolvimento 

motor no primeiro ano de vida. Trata-se de um estudo transversal, exploratório, metodologia 

Apoio Multicritério à Decisão e Correlação de Spearman. Foram aplicados questionários 

estruturados sobre práticas parentais e marcos do desenvolvimento motor no primeiro ano de 

vida em 35 pais ou cuidadores de crianças com idade entre 12 a 24 meses. Verificou-se que de 

quatro a seis meses as práticas de não deixar no berço, colocar de pé com apoio, colocar no 

chão, dar brinquedos variados, apresentaram correlação moderada e inversa com quatro apoios 

(r= -0,440 p= 0,010), engatinhar (r= -0,418 p= 0,013) e passos (r= -0,397 p= 0,018). Entre seis a 

doze meses as práticas de não deixar do berço, colocar de pé com apoio, estimular passos, 

apresentaram correlação moderada e inversa com senta (r= -0,368 p=0,030), senta bem (r= -

0,388 p= 0,021), em pé (r=-0,407 p= 0,015) e passos (r= -0,373 p= 0,027). Foi possível verificar 

que há relação entre as práticas parentais e o surgimento dos marcos do desenvolvimento motor 

no primeiro ano de vida, a partir de 4 meses de idade. Aquelas práticas relacionadas com a 

oferta de material para aprendizagem e liberdade de movimento foram as mais favoráveis. 

 
Apoio: AGRADECEMOS AOS COORDENADORES E PAIS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO “NADA MELHOR” E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELA 

PRECIOSA COLABORAÇÃO. 
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Resumo: A asma é uma inflamação crônica, caracterizada por hiperresponsividade (HR) das 

vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou 

com tratamento, manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilos, dispneia, 

aperto no peito e tosse. A asma, em especial, é a doença crônica do aparelho respiratório mais 

comum entre crianças, causando morbidade. Sendo assim o objetivo do estudo foi avaliar o 

impacto da educação na qualidade de vida e da medida do pico de fluxo que tem relação direta 

com obstrução ao fluxo aéreo, em crianças de zero a onze anos, cadastradas nos PSFs da Vila 

Operária na cidade de Diamantina. Após o aceite pelos pais e assinatura do TCLE, o 

pesquisador responsável, e os examinadores agendaram um dia de visita domiciliar para iniciar 

a coleta de dados. A coleta teve duração de aproximadamente 1 hora tendo sido realizado a 

medida de Peak Flow, aplicado os questionários de qualidade de vida PAQLQ a partir de 7 anos  

e WHOQOL - BREF para pais e/ou cuidadores.  Após a avaliação cuidadores/pais e crianças 

foram convidados para uma atividade educativa em grupo por meio de discussão ( apresentação 

de teatro)e atividades lúdicas, como intuito esclarecer  sobre a doença, seu tratamento, e  

cuidados, objetivando assim um manejo adequado da Asma. . Finalizando-se com a entrega de 

cartilhas educativas. Após 3 meses foi agendada nova visita para reavaliação das crianças e seus 

cuidadores. O projeto ainda encontra-se em andamento e os dados parciais serão apresentados. 

Das 16 crianças cadastradas no Posto da Vila Operária como asmáticas, 31,57% (n=6) após 

entrevista inicial com pais foram excluídas por não se tratarem de crianças com diagnostico de 

asma. Das 10 crianças restantes 1 os familiares se recusaram participar do projeto. Das crianças 

avaliadas (n=9),44,4%(n=4) eram do sexo feminino, Idade 5,67±2,44,IMC 21,72±10,22, 

77,8%(n=7) foram classificados na Classe econômica B2 e C2 e 2 na classe economica D e E. 

Todas as crianças apresentaram valores de Peak Flow tanto pre quanto pós intervenção abaixo 

do predito para idade e sexo assim como baixo nível de qualidade de vida tanto dos pais e/ou 

cuidadores quanto das crianças em todos os domínios avaliados (p>0,05). 

 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0468 - STATUS REDOX APÓS VIBRAÇÃO DE CORPO 

INTEIRO NA FIBROMIALGIA 
 

JOUSIELLE MÁRCIA,VANESSA GONÇALVES CÉSAR RIBEIRO,ROSALINA TOSSIGE 

GOMES,JURANDIR FLOR,ANA CAROLINE NEGREIROS PRATES,HERCULES RIBEIRO 

LEITE,VANESSA AMARAL MENDONÇA,ANA CRISTINA RODRIGUES LACERDA 

 
E-mail: jousielle@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: Embora a etiologia da fibromialgia (FM) permaneça desconhecida, 

dados recentes sugerem que o equilíbrio oxidante / antioxidante pode desempenhar um papel no 

seu desenvolvimento uma vez que as mudanças no status redox parecem desencadear a ativação 

de várias citocinas. A vibração do corpo inteiro (VCI) foi proposta como modalidade de 

exercício benéfico para o tratamento de FM em desfechos emocionais e clínico funcionais. 

Estudo recente de nosso grupo mostrou que uma única sessão aguda de VCI pode melhorar o 

estado inflamatório em FM, alcançando valores próximos aos de sujeitos assintomáticos em 

repouso. OBJETIVO: Investigar o efeito de uma única sessão aguda de VCI em parâmetros de 

equilíbrio oxidativo / antioxidante. MÉTODOS: Participaram do estudo vinte e quatro mulheres 

com diagnóstico de FM, Idade: (53,15 ± 8,01 anos), Índice de Massa Corporal: (30,03 ± 3,82 

kg/m²), Tempo diagnóstico FM: (8,84 ± 6,38 anos). As variáveis do status redox foram 

avaliadas antes e imediatamente após estímulo agudo de VCI (sinusoidal sincrônico 45 

Hz/2mm/159, 73m.s-2). Entre as variáveis se pode citar determinação das concentrações 

plasmáticas de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), atividade antioxidante 

total do plasma (FRAP) e eritrócitos das enzimas antioxidante superóxido dismutase (SOD) e 

catalase (CAT). RESULTADOS: Após verificação da normalidade dos dados, utilizou-se teste t 

de Student pareado. Nível de significância adotado foi de 5%. O estímulo agudo de VCI em 

mulheres com FM reduziu as concentrações plasmáticas de TBARS (69,72%, p <0,001), FRAP 

(48,65%, p <0,001), CAT (27,38%, p = 0,005), enquanto aumentou as concentrações 

plasmáticas de SOD (13,44%, p = 0,019). CONCLUSÃO: O presente estudo aponta efeito 

positivo de uma única sessão aguda de VCI no dano celular e na defesa antioxidante em direção 

à maior adaptação à resposta ao estresse no status redox em mulheres com FM. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPQ E UFVJM 
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SINT0469 - TREINO DE BAIXA INTENSIDADE MELHORA O 

ESTADO ANTIOXIDANTE E REDUZ A DEPOSIÇÃO DE FIBRAS 

COLÁGENAS NO MÚSCULO DISTRÓFICO 
 

DANIELLE CRISTINA FERNANDES,JÉSSICA JUNIA APARECIDA CARDOSO 

NASCIMENTO,BRUNA CAROLINE CHAVES GARCIA,KARINE BEATRIZ COSTA,ETEL 

ROCHA VIEIRA,ANA PAULA SANTOS,MURILO XAVIER OLIVEIRA,THAIS PEIXOTO 

GAIAD MACHADO 

 
E-mail: daniellecristina2104@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Objetivo: Este estudo teve como objetivo elucidar o efeito do exercício de baixa 

intensidade (LIT) em esteira sobre o comportamento dos marcadores do estresse oxidativo e da 

deposição de fibras colágenas no músculo no modelo mdx. Metodologia: Foram estudados três 

grupos: exercitado/mdxE (n=8), sedentário/mdxS (n=8) e  wild type/WT (n=8). O grupo mdxE 

correu em esteira horizontal, 9m/min por 30 minutos/dia, 3 vezes/semana, por 8 semanas. Foi 

realizada a eutanásia e coletados os músculos gastrocnêmio e tibial anterior. Foi realizada a 

reação Picrossirius red para análise da deposição de fibras colágenas. Para avaliar os marcadores 

de danos foi realizado o TBARS e proteína Carbonilada e para analisar os antioxidantes 

verificamos a superóxido desmutase (SOD), catalase (CAT) e capacidade antioxidante total 

(FRAP). Resultados: Foram observadas características histológicas comuns para ambos os 

músculos distróficos. O grupo mdxS apresentou uma maior deposição de fibras colágenas 

comparadas ao mdxE e ao WT, para o GASTROC (p=0.025) e TA (p=0.000). Os marcadores de 

dano foram maiores no grupo mdxE para ambos os músculos. Para o sistema antioxidante a 

CAT, não apresentou diferença significativa para TA ou GASTROC. A SOD (p=0.003) e o 

FRAP (p=0.024) apresentaram uma maior atividade no grupo mdxE no TA, sem diferença para 

o GASTROC.  Conclusão: O LIT traz benefícios ao músculo distrófico, reduzindo a deposição 

de fibras colágenas e melhorando o estado redox do tecido, uma vez que, aumentou as defesas 

antioxidantes.  

 

 
Apoio: FAPEMIG 001/2012, SOB PROTOCOLO APQ-0197-12. CEUA/UFVJM SOB 

PROTOCOLO Nº 017/11 
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SINT0470 - Treino de baixa intensidade provoca adaptações na fibrose 

muscular de modelo animal para Distrofia muscular de Duchenne 
 

ANDREA FERREIRA LEMES DE MORAIS,PRISCILLA AVELINO FERREIRA PINTO,LÍVIA 

ROCHA LIBORIO,ANA PAULA SANTOS,MURILO XAVIER OLIVEIRA,THAIS PEIXOTO 

GAIAD MACHADO 

 
E-mail: dealemesmorais@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é marcada pela falta da distrofina e sua 

ausência leva a alterações mecânicas da fibra muscular, resultando num processo de necrose 

muscular e alterações histológicas. O treinamento físico de baixa intensidade vem sendo 

empregado como forma de retardar a progressão da DMD, entretanto, ainda não se sabe os 

parâmetros benéficos ao músculo distrófico. Assim, objetivou-se elucidar os efeitos do exercício 

terapêutico de baixa intensidade em esteira no músculo esquelético distrófico do modelo mdx 

nos parâmetros morfológicos e na fibrose muscular. Foram estudados três grupos: camundongos 

mdx treinados (mdxE), mdx sedentário (mdxS) e controle saudáveis (WT) (n=8/grupo). O grupo 

mdxE foi estimulado a correr em esteira horizontal motorizada para ratos, em baixa intensidade, 

9m/min por 30 minutos/dia, 3 vezes/semana, por 8 semanas. Após o protocolo de exercício foi 

realizada a eutanásia dos animais e coletado o músculo gastrocnêmio. Foi realizada a coloração 

Hematoxilina-Eosina para análise morfológica e a reação de Picrossirius red para análise das 

fibras colágenas na fibrose muscular. Foram observadas alterações histológicas distróficas 

características nos grupos mdxE e mdxS e feixes de fibras colágenas espessas no grupo mdxS. 

Também foi visto presença de áreas com processo inflamatório no grupo sedentário. O grupo 

mdxE não apresentou diferença significativa em relação ao WT para a porcentagem da área de 

fibras colágenas na fibrose muscular (p=0,04). Conclusões: O treino de baixa intensidade reduz 

a deposição de fibras colágenas na fibrose muscular e parece reduzir o processo inflamatório 

dos animais treinados. 

 
Apoio: FAPEMIG, NEA- UFVJM 
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SINT0471 - Utilização de recursos da internet no ensino de Anatomia 

Humana na UFVJM 
 

VINÍCIUS VILARINO DOS SANTOS,FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS,RODRIGO 

APARECIDO PRATES DE MIRANDA,JULIANA SALES RODRIGUES COSTA,ANA PAULA 

NOGUEIRA NUNES,LUANA PEREIRA LEITE SCHETINO,MARILEILA MARQUES 

TOLEDO,EDSON DA SILVA 

 
E-mail: vinicius-vilarino@hotmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar a utilização de recursos da Internet no processo de 

ensino e aprendizagem de anatomia humana. O projeto de ensino intitulado 'Em conexão com o 

corpo humano: inovações no ensino de anatomia humana na UFVJM' foi desenvolvido por uma 

equipe multidisciplinar composta por docentes e discentes de graduação e pós-graduação da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O projeto teve como 

objetivo produzir e compartilhar conteúdos educativos online como estratégia complementar 

para fortalecer o ensino de Anatomia Humana. O público-alvo do projeto foram os estudantes 

de graduação dos cursos das áreas de ciências biológicas e da saúde dos Campi da UFVJM. 

Foram criados e/ou utilizados as seguintes páginas da Internet: Um Blog e uma Fanpage 

denominados 'Anatomia Humana UFVJM', usados para postagem semanais com conteúdos 

educativos e a plataforma PurposeGames para criação e divulgação de jogos educativos digitais 

online. O trabalho do projeto envolvendo a utilização de recursos da Internet obteve os 

seguintes resultados: 1) divulgação do Blog 'Anatomia Humana UFVJM', o qual atingiu 43.808 

acessos aos seus conteúdos; 2) Produção de jogos educativos digitais de anatomia humana na 

plataforma PurposeGames; 3) Utilização da Fanpage Anatomia Huamana UFVJM, a qual 

recebeu cerca de 900 seguidores e um alcance médio de 649 usuários por publicação; e 4) 

Utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, no qual foram realizados contatos 

semanais para divulgação de informações sobre duas disciplinas semestrais de anatomia humana 

oferecidas ao curso de fisioterapia. As páginas da Internet foram escolhidas por favorecerem a 

conexão em rede virtual e estimular o acesso aos conteúdos produzidos no projeto. Os números 

de acessos, visualizações e alcance das publicações contidas nos sites adotados foram muito 

expressivos. Assim, consideramos que a estratégia utilizada no referido projeto, além de ser 

inovadora, mostrou-se atrativa aos estudantes e à comunidade. Além disso, o processo de ensino 

e aprendizagem em anatomia, com a utilização da Internet, tanto aumentou a área de 

conhecimento dos envolvidos, quanto possibilitou o acesso livre, gratuito e de boa qualidade 

explorando os conteúdos de forma inovadora e atualizada dentro da Universidade. 

 
Apoio: PROAE/PROGRAD; PROACE-UFVJM 
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SINT0472 - Validação da versão em português do Animated Activity 

Questionnaire (AAQ): resultados preliminares 
 

ICARO MARTINS RIBEIRO,CLARISSA DANIELA DO NASCIMENTO,KEITY LAMARY 

SOUZA SILVA,WILFRED F. PETER,ALESSANDRA DE CARVALHO BASTONE 

 
E-mail: icaro.martins4@gmail.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: A osteoartrite (OA) é a doença articular crônico-degenerativa mais prevalente em todo 

o mundo e está associada à dor, rigidez, deformidade articular e perda progressiva da função e 

da qualidade de vida do indivíduo. Nos membros inferiores, a OA tem grande impacto nas 

articulações de joelhos e quadris, resultando em incapacidade na marcha e nos cuidados básicos. 

O Animated Activity Questionnaire (AAQ) é um questionário virtual, com vídeos de 17 

atividades, em diferentes níveis de dificuldade, e o indivíduo é solicitado a selecionar o video 

que melhor corresponde ao seu desempenho. O AAQ foi desenvolvido recentemente na língua 

holandesa, para avaliar as limitações nas atividades de indivíduos com OA de joelho e/ou 

quadril, tendo sido validado em outras seis línguas: noruegues, inglês, italiano, espanhol, 

francês e dinamarquês. A versão do instrumento na língua portuguesa, já disponível no site 

myaaq.com, foi traduzida da língua inglesa para a língua portuguesa, retrotraduzida para a 

língua inglesa e submetida a um comitê de juízes especialistas, constituído por profissionais da 

área com domínio do tema e fluentes nos dois idiomas. Este estudo tem como objetivo avaliar a 

validade do AAQ na população brasileira. Foram incluídos indivíduos com 45 anos ou mais, de 

ambos os sexos, com diagnóstico clínico de OA de joelho e/ou quadril, capazes de deambular 

sem ou com auxílio para marcha. Foram excluídos indivíduos com déficit visual, auditivo ou 

cognitivo, ou qualquer condição de saúde que interfira na função física, além da OA de joelho 

ou quadril. Os participantes completaram o AAQ e responderam ao Western Ontario and 

McMaster Universities Index (WOMAC), um instrumento válido e confiável, que avalia dor, 

rigidez e capacidade funcional em indivíduos com OA de joelho e quadril. Para validação do 

AAQ, foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman entre o escore obtido no AAQ e os 

escores obtidos no WOMAC. Participaram do estudo 50 indivíduos, sendo 92% do sexo 

feminino e com média de 65,56 anos de idade. A hipertensão arterial foi a comorbidade mais 

prevalente (70%). A média do índice de massa corporal dos participantes foi de 30,05 Kg/m2. O 

escore total do AAQ apresentou uma correlação negativa e significativa com os três domínios 

do WOMAC: dor (rs=-0,44, p=0,001); rigidez (rs=-0,41, p=0,003); capacidade funcional (rs=-

0,65, p=0,001). O AAQ parece ser um instrumento válido para avaliar limitação na atividade em 

indivíduos com OA de joelho e/ou quadril. 

 
Apoio:  
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SINT0473 - Vibração De Corpo Inteiro Em Crianças E Adolescentes 

Com Deficiência: Revisão Sistemática De Ensaios Clínicos Controlados 

Randomizados 
 
BRUNO ALVARENGA SOARES,ANA CRISTINA RESENDE CAMARGOS,VANESSA AMARAL 

MENDONÇA,ANA CRISTINA RODRIGUES LACERDA,ALCILENE MARIA GOMES,ROSANE 

LUZIA DE SOUZA MORAIS,VINÍCIUS CUNHA DE OLIVEIRA,HERCULES RIBEIRO LEITE 

 
E-mail: brunoalvarengasoares@outlook.com 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: O uso da vibração de corpo inteiro (VCI) tem sido muito utilizado como recurso 

terapêutico, e muitos pesquisadores têm realizado pesquisas com a VCI em criança e 

adolescentes com deficiência. Tendo, esse trabalho, o objetivo de revisar a força, qualidade e 

conclusividade da evidência que apoia o uso da VCI em crianças e adolescentes com deficiência 

(paralisia cerebral, síndrome de Down, crianças queimadas, excesso de peso, espasticidade, 

osteogênese imperfeita). Houve então pesquisa dos bancos de dados AMED, Cinahl, EMBASE, 

PEDro, SportDiscus. Com os termos "randomized controlled trials", "children", "adolescents" e 

"whole body vibration" a partir de setembro de 2016 e atualizados em maio de 2017. Trabalhos 

analisados por qualidade metodológica (PEDro), qualidade de evidência e força de 

recomendação (GRADE), efeitos estimados por análise sensitiva de condições de saúde 

específicas, detalhes do participante, frequência e amplitude de vibração, estrutura e função do 

corpo (massa magra, densidade mineral óssea - DMO, força muscular e estabilidade geral), 

atividade e participação (velocidade de marcha, função motora grossa, autocuidado, mobilidade, 

equilíbrio funcional) e tipo de plataforma. 14 ensaios clínicos controlados randomizados foram 

elegíveis. As intervenções incluíram curta duração (6 meses), amplitude até 6 mm e frequência 

de 5-90 Hz, de 5-60 minutos, com duração de 6 semanas a 6 meses, 2 a 5 vezes por semana, 

incluindo intervenção estática e dinâmica , associado ou não a exercícios. A VCI comparada à 

intervenção mínima mostrou melhora significativa da massa magra. Quando a VCI foi 

adicionada à outra intervenção, apresentou melhora na função e estrutura do corpo (DMO de 

perna e tronco e força da musculatura do joelho) e atividade e participação (velocidade da\e 

marcha e função motora grossa na estabilidade) com qualidade de evidência baixa a muito 

baixa. A análise sensitiva mostrou impacto na densidade mineral óssea de perna e tronco, força 

da musculatura de joelho e estabilidade geral. Conclui-se que a VCI melhorou a massa magra 

em crianças e adolescentes com deficiência. Com a análise sensitiva, foi visto melhora na DMO, 

força dos músculos do joelho e estabilidade geral. Existem poucas evidências dos ganhos na 

DMO, na velocidade da marcha e na função motora grossa quando associada a diferentes 

exercícios. Mais ensaios clínicos controlados randomizados com metodologia rigorosa são 

necessários para fortalecer a base de evidências. 

 
Apoio:  
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SINT0474 - VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NA POSIÇÃO 

“PUSH UP” MODIFICADA E NA POSIÇÃO AGACHAMENTO 

ESTÁTICO NA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL: RESULTADOS 

PRELIMINARES 
 

LUCIANA MARTINS DE MELLO SANTOS,ANA CAROLINA COELHO DE 

OLIVEIRA,PATRICIA AMORIM DIAS MIRANDA ,SUELI FERREIRA DA 

FONSECA,VANESSA AMARAL MENDONÇA,HERCULES RIBEIRO LEITE,PEDRO 

HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO,ANA CRISTINA RODRIGUES LACERDA 

 
E-mail: lucianammsantos@yahoo.com.br 

 
Área: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Resumo: Nosso grupo demonstrou que a vibração do corpo inteiro (VCI) aplicada diretamente 

sobre as mãos na posição “push up” modificada incrementa a força de preensão manual (FPM). 

Entretanto, permanece lacuna acerca do efeito da VCI na FPM quando o sujeito se posiciona 

com as mãos afastadas do local de saída do estímulo. O objetivo deste estudo foi comparar o 

efeito de uma sessão aguda de VCI na FPM na posição “push up” estática modificada com a 

posição agachamento estático. Participaram do estudo 15 mulheres (idade: 23,40 + 4,03 anos; 

massa corporal: 58,89 + 9,87 kg), submetidas, de forma balanceada e randomizada, a 5 

tratamentos. (S1) “Push up” modificada: “push up” estática com cotovelos fletidos a 100 e mãos 

diretamente sobre a plataforma (VCI sinusoidal sincrônico 45 Hz/2mm/159,73m.s-2). (S2) 

“Push up” placebo: similar à situação S2, porém com a plataforma desligada e com estímulo 

sonoro mimetizando VCI. (S3) Agachamento: agachamento estático com 100 de flexão de 

joelhos com as mãos segurando o apoio na plataforma (VCI sinusoidal sincrônico 45 

Hz/2mm/159,73m.s-2). (S4) Agachamento placebo: similar à situação S4, porém com a 

plataforma desligada e com estímulo sonoro mimetizando VCI. (S5) controle: sentado com as 

mãos em posição supina apoiadas sobre as pernas.Antes e imediatamente após as intervenções, 

a FPM (desfecho primário) da mão dominante foi avaliado por meio do dinamômetro de força 

de preensão manual (Jamar, USA) e a atividade EMG (Miotec, Brasil) foi registrada em repouso 

e durante as intervenções (desfecho secundário).Após verificação da normalidade dos dados, 

utilizou-se ANOVA unifatorial com Post Hoc de Tukey.Nível de significância adotado de 5%. 

VCI na posição “push up” modificada (S1) aumentou a FPM (68% e 43%) e a atividade 

EMGrms (88% e 17%) comparada com S2 e S5, respectivamente. Já VCI na posição 

agachamento (S3) aumentou a FPM (46%) e a atividade EMGrms (67%) comparada com S4, 

reduziu a FPM (31%) e a atividade EMGrms (41%) comparada com S5. VCI diretamente sobre 

as mãos (S1) promoveu maior aumento na FPM (70%) e aumento da atividade EMGrms (60%) 

comparada com VCI aplicado sob os pés (S3).Os resultados apontam que a distância do 

estímulo e o posicionamento sobre a plataforma vibratória influenciam a força muscular 

máxima de membros superiores.O mecanismo parece se relacionar com a estimulação do 

sistema neuromuscular e potenciação pós-ativação a favor do incremento neural quanto mais 

próximo do local de saída do estímulo estiverem as mãos. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES. 
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SINT0475 - A utilização de tablets e smarthphones pode favorecer o 

desenvolvimento infantil? 
 

LÍVIA RODRIGUES SANTOS,ROSANE LUZIA DE SOUZA MORAIS,SABRINA DA 

CONCEIÇÃO GUEDES,LEIZIANE PEREIRA,RAYANE FONSECA RIBEIRO,JULIANA 

NOGUEIRA PONTES NOBRE,VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS REIS,JULIANA NUNES 

SANTOS 

 
E-mail: liviarodrigues.fono@gmail.com 

 
Área: FONOAUDIOLOGIA 

 

Resumo: Dada a importância dos primeiros anos de vida para a aquisição de habilidades que 

perduram na vida adulta, torna-se imprescindível conhecer os fatores capazes de interferir no 

desenvolvimento infantil. Para tanto, desenvolveu-se um estudo transversal observacional 

comparativo. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) sob o parecer ETIC (1.674.171) e teve 

por objetivo avaliar se a utilização das mídias interativas está associada ao desenvolvimento 

cognitivo e linguístico de crianças pré-escolares do município de Diamantina/MG. Os 

participantes foram recrutados em creches públicas e privadas do referido município. Os 

aspectos cognitivo e linguagem expressiva foram avaliados por meio da Escala Bayley de 

Desenvolvimento Infantil III com cegamento dos avaliadores em relação ao uso das mídias. As 

crianças foram distribuídas em três grupos com base no tempo de utilização diária das mídias 

interativas. O tratamento estatístico foi feito ao nível de significância de 5%. Quanto aos 

resultados da pesquisa, não se verificou diferença estatisticamente significante entre os três 

grupos no que se refere ao nível socioeconômico e idade das crianças. Contudo, observou-se 

diferença entre o grupo de crianças que utilizavam as mídias por até 35 minutos/ dia em relação 

àquele que utilizava as mídias por período superior ao relatado. O uso de tablet foi 

significativamente maior no grupo que utilizava as mídias por maior tempo/dia. A maior parte 

dos pais relatou não apenas acreditar no efeito benéfico das mídias, mas também estimular a 

criança durante o uso dos dispositivos. Entretanto, não foram observadas diferenças entre os 

grupos nesse quesito. No presente estudo, verificou-se a associação positiva entre o uso de 

mídias interativas e o desempenho nos aspectos testados. Observaram-se maiores escores nos 

domínios cognitivo e de linguagem no grupo que utiliza as mídias por maior tempo diário. 

Assim, verificou-se associação significativa entre uso das mídias, especialmente o tablet, e o 

desenvolvimento da criança. Os resultados aludem para o potencial uso das mídias interativas 

como recurso de estimulação das habilidades cognitivas e de linguagem em crianças pré-

escolares. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de recursos interativos direcionados 

às necessidades da população infantil e a adequada orientação orientação de pais e profissionais 

envolvidos no cuidado com as crianças. 

 
Apoio:  
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SINT0476 - ASSOCIAÇÃO ENTRE O HÁBITO DE FALAR EM 

ALTA INTENSIDADE E OS SINAIS E SINTOMAS VOCAIS EM 

ADOLESCENTES 
 
LUIZA AUGUSTA ROSA ROSSI-BARBOSA,LUCAS FONSECA SILVA E LIMA,JOYCE ELEN 

MURÇA DE SOUZA,LUCINEIA DE PINHO,ANTONIO PRATES CALDEIRA 

 
E-mail: luiza_rossi@yahoo.com.br 

 
Área: FONOAUDIOLOGIA 

 

Resumo: As lesões nas pregas vocais em crianças estão diretamente relacionadas ao uso 

excessivo da voz sendo o pico de incidência entre 5 e 10 anos e diminuindo após a adolescência. 

O objetivo da pesquisa foi verificar a prevalência de problemas vocais autorreferidos e a 

associação com o hábito de falar em alta intensidade em adolescentes da rede pública municipal 

de Montes Claros, MG, matriculados do sexto ao nono ano. Os resultados são parciais e foram 

elegíveis para o presente estudo 594 alunos. Primeiramente foram realizados os dados 

descritivos e posteriormente o Teste do qui-quadrado de Pearson e o Exato de Fisher sendo 

adotado o nível de significância de 5% (p≤0,05). Os dados foram processados no programa 

estatístico Predictive Analytics SoftWare (PASW® STATISTIC) versão 18.0.  O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes sob o 

número 1.908.982/2017. Dentre os participantes do estudo 53,9% do sexo masculino. A 

mediana de idade foi 13 anos, mínimo de 11 e máximo de 19 anos. Quanto ao turno das aulas, 

85,5% estudavam pela manhã, 32,9% eram do sexto ano, 37,5% do sétimo, 24,3% do oitavo e 

5,2% do nono. A prevalência do falar alto foi 51,2% e quanto aos sinais e sintomas vocais os 

mais prevalentes foram: garganta seca (22,6%), rouquidão (13,3%), falha na voz (13,1%) e o 

cansaço ao falar (12,1%). As variáveis que estiveram associadas ao falar em alta intensidade 

foram: garganta seca (p=0,000), cansaço ao falar (p=0,000), falha na voz (p=0,001), garganta 

ardendo (p=0,004), dor ao falar (p=0,007), esforço ao falar (p=0,008) e rouquidão (0,010). Os 

achados possivelmente favorecerão a implantação de campanhas de conscientização nas escolas 

sobre os problemas vocais entre adolescentes. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0477 - PREVALÊNCIA DO USO DE ESTÉREOS PESSOAIS 

POR ADOLESCENTES 
 

JOYCE ELEN MURÇA DE SOUZA,LUCAS FONSECA SILVA E LIMA,LUCINEIA DE 

PINHO,ANTONIO PRATES CALDEIRA,LUIZA AUGUSTA ROSA ROSSI-BARBOSA 

 
E-mail: joyceelenms@yahoo.com.br 

 
Área: FONOAUDIOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo da pesquisa foi verificar a prevalência do uso de estéreos pessoais por 

adolescentes da rede pública municipal de Montes Claros, MG, matriculados do sexto ao nono 

ano. Os resultados são parciais e contabilizaram, até o presente momento, 508 alunos. Trata-se 

de um estudo transversal descritivo e foi utilizado um questionário com perguntas 

sociodemográficas e sobre o uso de estéreos: “Você faz uso de fones de ouvido para ouvir 

músicas ou vídeos no celular ou iPad/Tablet?”, além de perguntas sobre o uso horas/dia, vezes 

por semana, por quantos anos e tipo de fones. Os dados foram processados no programa 

estatístico Predictive Analytics SoftWare (PASW® STATISTIC) versão 18.0. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes sob o 

número 1.908.982/2017. Dentre os participantes do estudo, 51,6% eram do sexo masculino. A 

mediana de idade foi 13 anos, com mínimo de 11 anos e máximo de 19 anos. Quanto ao turno 

das aulas, 87,0% estudam pela manhã, 31,1% eram do sexto ano, 38,3% do sétimo, 24,6% do 

oitavo e 6,0% do nono. A prevalência do uso de fones de ouvido foi 51,2% e, dentre os 458 que 

fazem uso, a maioria (59,6%) relatou utilizar mais de três vezes por semana, 25,7% relataram 

utilizar uma a duas vezes por semana e 14,7%, três vezes por semana. Quanto ao número de 

horas, a maioria (54,0%) comentou utilizar os fones menos de duas horas por dia, 28,4% entre 2 

a 6 horas por dia e 17,6% mais de 6 horas por dia. Ao perguntar há quantos anos faz uso dos 

fones de ouvido, 44,2% responderam um ano ou menos; 30,7% mais de um ano a cinco anos; e 

25,1% há mais de cinco anos. Quanto ao tipo de fone, o mais usado é o de inserção (83,4%) e 

82,9% usam nas duas orelhas; os demais usam em apenas uma orelha, sendo que 11,1% têm 

preferência pela orelha direita. Um dado preocupante diz respeito a dormir com os fones: 26,8% 

responderam afirmativamente. Os achados possivelmente favorecerão novos estudos com 

análises mais robustas acerca da utilização de estéreos pessoais por adolescentes. 

 
Apoio: FINANCIAMENTO: FAPEMIG 
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SINT0478 - A importância da realização de ações de extensão para 

promoção da solidariedade e da empatia em alunos ingressantes no 

curso de Medicina 
 

ANA PAULA MARTINS AQUINO,NATHÁLIA LAGES MONTEIRO,ADRYAN KENNEDY 

ALVES DE SOUZA,LAURENE CASTRO DE PAULA,MARTHA LORENA DE MOURA 

ALVES,HUGO SILVA AMORIM,PABLO VINICIUS FLORES,LUCIANA FERNANDES AMARO 

LEITE 

 
E-mail: anap.31@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: Estimular a solidariedade e o espírito altruísta tem se tornado um tópico de suma 

importância na sociedade, visto o quanto as pessoas, sobrecarregadas de suas funções 

cotidianas, abrem mão a cada dia dessas qualidades. Nesse contexto, o projeto de extensão 

“Gota de sangue: salvando vidas em Diamantina” atua conscientizando alunos da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) acerca da importância de valorizar 

essas características. Assim, foi proposto pelo projeto, em parceria com a Fundação Hemominas 

de Diamantina e com o Programa DST/Aids da cidade, a realização de um evento com os 

calouros do curso de Medicina que estimulasse a doação solidária de sangue, além da promoção 

e prevenção de saúde. Dessa forma, desde 2015, é realizado semestralmente o “Gotour: uma 

caminhada pela vida”, quando os alunos ingressantes têm a oportunidade de visitar os centros 

parceiros para demonstração e explicação acerca dos processos da doação de sangue, além de 

participarem de momentos de promoção e prevenção da saúde, com explanações acerca das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sua abordagem e manejo. A última versão da 

ação de extensão foi realizada em outubro de 2017 e contou com a participação de 28 alunos, 

cujas impressões acerca do evento foram coletadas em um questionário na plataforma Google, 

respondido por 19 deles. A ferramenta procurou avaliar a importância da realização do Gotour 

para divulgação dos centros parceiros (12 alunos referiram não conhecer a Fundação 

Hemominas e 13 o Programa DST/Aids, antes de sua realização); para o estímulo e 

esclarecimento acerca da doação solidária de sangue (11 alunos o consideraram muito 

importante para esclarecimento sobre a doação, e o número de alunos que referiram nunca doar 

sangue reduziu de 13 para 7 após participação no Gotour); e para a influência na promoção de 

saúde (13 alunos referiram esclarecer mitos e duvidas cruciais sobre os temas abordados). 

Também, 94,7% dos entrevistados – o que corresponde a 18 alunos – afirmaram acreditar que o 

Gotour incentiva a empatia entre os estudantes. Nesse sentido, observa-se a importância da 

realização do projeto para promover vínculo entre os alunos ingressantes no curso de Medicina 

da UFVJM - Diamantina e a Fundação Hemominas e o Programa DST/Aids, além de incentivar 

o altruísmo e a promoção da saúde. 

 
Apoio: PROEXC, FAMED, FUNDAÇÃO HEMOMINAS DE DIAMANTINA, CENTRO DE 

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE DIAMANTINA 
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SINT0479 - A relevância da prevenção contra o vírus da hepatite B 

como medida de biossegurança entre estudantes de medicina - UFVJM 
 

GABRIELA MOREIRA OLIVEIRA,MARCUS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS,MARIA 

LETÍCIA COSTA REIS,MAGNANIA CRISTIANE PEREIRA DA COSTA,FERNANDA FRAGA 

CAMPOS,FÁBIO COELHO SAMPAIO,CAROLINA RODRIGUES CUNHA GUIMARÃES 

DRUMOND,ANA LAURA ROCHA ALVES 

 
E-mail: gabrielamoreiraoliveira@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: O manuseio de instrumentos perfurocortantes e de materiais biológicos por estudantes 

do curso de medicina é frequente na atividade acadêmica, o que os expõe ao risco de adquirir 

infecções importantes como o vírus da hepatite B. Portanto o objetivo deste estudo foi verificar 

a relevância da prevenção contra o vírus da hepatite B como medida de biossegurança entre os 

estudantes de medicina da UFVJM/Campus JK. Trata-se de estudo transversal com aplicação de 

questionário, de autopreenchimento, entre os estudantes de medicina no período de novembro 

de 2017 a fevereiro de 2018.  O questionário foi constituído por variáveis sóciodemograficas e 

variáveis relacionadas ao conhecimento sobre medidas de biossegurança relacionadas à infecção 

pelo vírus da hepatite B. O critério de inclusão foi estar matriculado entre o segundo e oitavo 

período do curso de medicina da UFVJM/campus JK. O projeto foi aprovado pelo comitê de 

ética da UFVJM sob o número 1.906.279.  De um total de 184 estudantes, 88% (162) 

participaram da pesquisa, 59,6% (96) eram do sexo feminino e a faixa etária predominante foi 

entre 21 e 30 anos, 67,9% (110). A maioria dos estudantes considerou que está ou estará 

exposto, durante o curso, aos vírus da hepatite B e HIV, 85,8% (139), sendo que 18,5% (30) 

declararam não possuir vacinação ou não recordar se possui vacinação contra o vírus da hepatite 

B. Foi observada uma frequência de 15,4% (25) de estudantes que declararam ter sofrido algum 

tipo de acidente com perfurocortante. Não ser vacinado ou não saber se possui vacinação contra 

o vírus da hepatite B foi significativamente maior entre os estudantes que relataram conhecer as 

medidas de biossegurança (p<0,006), que afirmaram que fazem uso destas medidas (p<0,000), e 

que estão em contato com material biológico durante as atividades acadêmicas (p<0,014). 

Diante dos resultados expostos sugere-se que a faculdade de medicina do campus JK busque 

estratégias que certifique a segurança do controle de vacinação dos estudantes para ingresso no 

curso. De acordo com as legislações vigentes as instituições de ensino têm papel fundamental na 

fiscalização da situação vacinal de seus estudantes conforme a portaria 597, do Ministério da 

Saúde, que torna obrigatória a vacinação como requisito básico para a matrícula em instituições 

de ensino no Brasil. 

 
Apoio:  
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SINT0480 - Análise quantitativa de pacientes com fatores de risco para 

Doença Renal Crônica por microárea na ESF Jardim Imperial em 

Diamantina/MG. 
 

DANIELLI DE CASSIA GUEDES RAMOS,BRUNA FAIER VIEIRA,FLAVIO BRANT 

CAMPOS,CECÍLIA EMÍLIA PORTO DA ASSUNÇÃO,ELAINE MARIA SOUZA,ANA 

CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA,RAMON WELLISON DA SILVA LEITE,LUCIANA 

FERNANDES AMARO LEITE 

 
E-mail: danyguedes049@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: O objetivo dessa ação extensionista é realizar o levantamento dos fatores de risco para 

o desenvolvimento da Doença Renal Crônica (DRC) em adultos da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) Jardim Imperial, na cidade de Diamantina/ MG. Foi estudada a população adulta, 

com idade igual ou superior a 20 anos e menor que 80 anos, tinha como critérios ser portador de 

pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da DRC e ser residente da área 

pertencente à ESF Jardim Imperial. Foram analisadas as fichas do E-SUS AB (E-SUS Atenção 

Básica) e/ou SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) de cada família residente da 

ESF juntamente com o ACS (Agente Comunitário de Saúde) de cada microárea, para se obter o 

levantamento dos indivíduos portadores de um ou mais fatores de risco para DRC. Realizado o 

levantamento foi contabilizado um montante de 1717 pessoas, distribuída em 5 microáreas, 

cadastradas na ESF Jardim Imperial. Deste valor, 1216 pessoas se encontravam entre 20 e 80 

anos entre os meses de realização desse levantamento, novembro/2017 à Janeiro/2018, o que 

corresponde a 70% da população, o que faz com que a nossa amostra tenha 99% de confiança e 

1,999% de margem de erro. Foi constatado que nestes havia 459 possuidores de um ou mais 

fatores de risco para DRC, que corresponde a 26% da população total e 37% da nossa população 

amostral. A média da população que possui algum risco de DRC entre 20 e 80 anos por 

microárea corresponde aproximadamente 37,6%, com um desvio padrão de 6,269%, que em 

valores absolutos correspondem à aproximadamente 92 indivíduos por microárea, com um 

desvio padrão de indivíduos de 22,420. As microáreas 3 e 4 tiveram 45% e 40% dos cadastrados 

entre 20 e 80 anos com 1 ou mais fatores de risco para DRC, respectivamente, enquanto a 

microárea 1 apresentou a menor das porcentagens 28%, o que mesmo sendo menor é bastante 

considerável. As microáreas 3 e 4 somam 43% de todos os indivíduos com algum fator de risco 

entre 20 e 80 anos, em relação aos que tem risco de DRC em toda a ESF. É possível assim 

concluir, que o levantamento dos portadores de algum fator de risco para a DRC é 

extremamente importante para auxiliar na definição de diagnósticos mais precoces e para o 

estabelecimento epidemiológico das áreas que tem maior risco, possibilitando assim, melhora da 

qualidade de vida dos pacientes e diminuindo gastos com terapias substitutivas renais, que 

atualmente no sistema de saúde causam grande ônus. 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA E FAMED 
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SINT0481 - ATIVAÇÃO DE LINFÓCITOS NA OBESIDADE: 

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA PROLIFERATIVA DE LINFÓCITOS 

APÓS O TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE. 
 

PATRÍCIA ROCHA CHAVES,ROSALINA TOSSIGE GOMES,BRUNA CAROLINE CHAVES 

GARCIA,ETEL ROCHA VIEIRA 

 
E-mail: rchaves.patricia@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: A obesidade é hoje um problema de saúde pública e está associada a diversas 

alterações sistêmicas, como a inflamação de baixo grau e a resistência à insulina. Em indivíduos 

obesos resistentes à insulina as células imunes estão expostas a elevadas concentrações de 

insulina e glicose no estado pós-prandial, o que pode alterar a ativação dessas células, 

resultando em um estado pró-inflamatório. Desse modo, o objetivo desse estudo é analisar as 

funções das células T durante o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) em adultos (18 a 59 

anos) obesos resistentes à insulina (IMC ≥ 30kg/m2 e HOMA-IR ≥ 2,7mmol.μU/L2). Amostras 

de sangue foram coletadas no jejum e 2 e 3 horas após o TOTG. A contagem total de leucócitos 

foi de 6800 células/mm3 no jejum, 6760 células/mm3 e 7826 células/mm3, 2 horas e 3 horas 

após o TOTG, respectivamente. Resultados preliminares mostram que a atividade proliferativa 

de linfócitos foi maior, quase 200%, 2 horas após o TOTG. O tratamento in vitro com insulina 

(10ng/mL) + glicose (25mM) aumentou a resposta proliferativa dos linfócitos em 70% e a 

mesma foi reduzida em 50% nas células tratadas in vitro com metformina (1mM). Esses 

resultados sugerem que o aumento da glicemia no estado pós-prandial pode promover, via 

AMPK, a ativação de linfócitos. 

 
Apoio: FAPEMIG (APQ-01420-14), CNPQ (447537/2014-8), CAPES. 
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SINT0482 - CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR 

CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SANTA 

CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA/MG 
 

GABRIEL BRUM ISSA KASSAB,ISADORA RAMIRES BAHIA,FERNANDA BRAMBATI 

SOLDANI GONDIM,LUISA DE SOUZA COSTA,FLÁVIA LEMES MOREIRA,DANIELA 

BARRETO DE MORAES,POLLYANNA ROBERTA CAMPELO GORGENS,MAGNANIA 

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA 

 
E-mail: gabriel.kassab@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: As internações por condições sensíveis à atenção primária são consideradas 

internacionalmente como um indicador de qualidade da assistência à saúde. O objetivo deste 

estudo foi caracterizar as internações por condições sensíveis à atenção primária da Santa Casa 

de Caridade de Diamantina/MG. Foi realizado um estudo transversal, com utilização de dados 

secundários das internações hospitalares, sendo que a primeira etapa foi desenvolvida com os 

prontuários das internações de pacientes particulares e conveniados, internados em 2016 na 

Santa Casa de Caridade do município local. Os prontuários das internações com idade igual ou 

superior a 13 anos foram considerados como critérios de inclusão.  As internações realizadas 

para procedimentos eletivos e prontuários cancelados, por critérios específicos do Serviço de 

Arquivo Médico foram definidos como critérios de exclusão. O projeto foi aprovado pelo 

comitê de ética da Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri sob o número 

2.162.098/2017. As internações por condições sensíveis à atenção primária ou não foram 

comparadas com o uso do qui quadrado de Pearson e as variáveis com p<0,20 foram incluídas 

no modelo de regressão logística múltipla. De acordo com os dados das internações, dentre os 

531 prontuários estudados predominaram as internações nas enfermarias (81,9%). Os dados 

sociodemográficos mostraram um predomínio entre pacientes da raça/cor parda e preta (71,6%), 

residentes no município local (67,0%), do sexo feminino (50,8%) e casado (50,8%). Os dados 

referentes à anamnese revelaram que 60,8% faziam uso contínuo de medicamentos e possuíam 

fatores de risco (54,4%). Entre os pacientes internados 37,2% apresentaram diagnósticos por 

condições sensíveis à atenção primária. De acordo com a análise, o perfil destes pacientes foi 

caracterizado pela raça/cor parda e preta (p<0,026) e uso de medicação de uso de rotina 

(p<0,004). Sugere-se a continuação deste estudo com o monitoramento do indicador internações 

por condições sensíveis à atenção primária no município. Os dados epidemiológicos do 

município apontados neste estudo e o trabalho integrado entre os níveis de atenção são 

ferramentas de gestão primordiais para administração do serviço de saúde do município.  

 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT0483 - Efeito de um inibidor de sinalização purinérgica sobre 

parâmetros morfológicos do tecido cardíaco na doença de chagas 

experimental 
 
JOÃO OCTÁVIO AUGUSTO MURTA AMBRÓSIO,FERNANDA CAROLINE SILVA,ELIZIARIA 

CARDOSO DOS SANTOS 

 
E-mail: joaooctavio@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: A doença de Chagas (DC) é uma infecção parasitária negligenciada, possui altas taxas 

de incidência e prevalência e é responsável pela forma mais comum de cardiomiopatia não 

isquêmica no mundo. O tratamento, baseado em compostos nitroheterocíclicos como o 

Benzonidazol (Bz), droga com efeitos colaterais marcantes associados à baixa especificidade e 

toxicidade sistêmica, permanece insatisfatório. Essas limitações ressaltam a necessidade de 

investigar alternativas terapêuticas capazes de impactar vias de sinalização que inviabilizem T. 

cruzi, como suramina (Sur). Sur é um inibidor de sinalização purinérgica, importante via 

utilizada pelo parasito para o resgate do anel de purinas, essencial para manutenção do seu 

metabolismo e consequente parasitismo. Embora o tratamento com Sur seja sugerido como 

candidato para o manejo clínico da doença, essa questão não tem sido objetivamente 

investigada. Nesse contexto, o presente estudo investigou o efeito da modulação da via de 

sinalização purinérgica sobre parasitemia, mortalidade e parâmetros morfológicos do músculo 

cardíaco em camundongos infectados com uma cepa de T. cruzi na fase aguda da doença. Os 

animais foram randomizados em cinco grupos com 15 animais: Grupo 1: Não infectado 

(controle negativo) e infectados com a cepa Y de T. cruzi que receberam; Grupo 2: nenhum 

tratamento (controle positivo); Grupo 3: Sur 20 mg / kg / dia; Grupo 4: Sur 10 mg / kg / dia e 

Grupo 5: Sur 5 mg / kg / dia, por via intraperitoneal. Os animais foram eutanasiados 16 semanas 

após a detecção do parasito na circulação sanguínea periférica. Apesar do impacto na via de 

sinalização purinérgica no tempo de tratamento da presente investigação, Sur aumentou 

drasticamente a parasitemia e mortalidade dos animais. Observou-se ainda, grande infiltrado 

inflamatório associado a dano tecidual cardíaco expressivo com desorganização da matriz 

extracelular e deposição de fibras colágenas dose dependente. Considerando que Sur reforçou 

drasticamente a evolução da infecção, potenciando o processo inflamatório e a gravidade das 

lesões cardíacas, os achados in vivo contradizem a atividade positiva dessa droga descrita por 

outros estudos in vitro. Acredita-se que esse padrão de resposta na fase aguda possa ter 

contribuído para um mecanismo de subversão do parasito para manter a infectividade na fase 

aguda. São necessários mais estudos com cepas menos virulentas e com maior tempo de 

terapêutica para confirmar ou refutar o uso desse fármaco na terapêutica da DC. 
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Resumo: Este projeto de pesquisa objetiva investigar o perfil epidemiológico dos pacientes que 

possuem insuficiência venosa crônica (IVC) com necessidade de abordagem cirúrgica de 

varizes dos membros inferiores e avaliar o impacto da cirurgia na qualidade de vida dos 

pacientes residentes no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O estudo é prospectivo, de caráter 

descritivo, de corte transversal e análise quantitativa. Os dados do estudo envolvem anamnese, 

exame físico, exames laboratoriais e de imagem (Duplex). Para a avaliação da qualidade de vida 

é aplicado um questionário de qualidade de vida aos pacientes denominado VEINES QoL / 

Sym, que avalia sintomas relacionados a IVC  apresentados  pelos participantes.  Os critério 

para participação da pesquisa são pacientes diagnosticados com insuficiência venosa crônica e 

com indicação de tratamento cirúrgico, sendo a classificação Clínica, Etiologia, Anatomia e 

Patofisiologia (CEAP 2 à CEAP 6) e ser maior que 35 anos. O presente trabalho foi aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa sob o numero de parecer 2.282.654. Nos pacientes submetidos 

à cirurgia de varizes em membros inferiores observou-se uma melhora na qualidade de vida por 

meio da diminuição das queixas e sintomas pós-cirurgia, como dores, edema, cãibras, sensação 

de peso e formigamentos nos membros inferiores, além disso, 88% dos pacientes apresentaram 

diminuição na classificação CEAP. Também foi observada a associação da IVC com a historia 

familiar sendo que 76% dos pacientes possuíam casos na família em parentes de 1° grau, 64% 

possuíam histórico de HAS na família e 59% faziam uso de medicamentos contínuos. As 

queixas mais comuns antes do tratamento eram a dor presentes em 71% dos casos e a fadiga nas 

pernas presente em 64% dos pacientes. Podemos concluir que a abordagem cirúrgica em 

pacientes com indicação possui grande impacto na qualidade de vida dos pacientes do Vale do 

Jequitinhonha, diminuindo os sintomas provenientes da patologia e melhorando a autoestima de 

participantes. 
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Resumo: A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica (AB) no 

país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e é tida como ponto de 

partida para manejo da situação de saúde de pessoas e comunidades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade. No entanto, o exercício da AB como é definido pela 

literatura ainda não foi alcançado. Acontece que há muitos empecilhos que fazem com que o 

usuário não procure as Unidades Básicas de Saúde (UBS) corretamente, gerando uma 

ineficiência no fluxo da atenção à saúde e no acesso dos indivíduos a esse nível. Nesse sentido, 

é fundamental o entendimento e a avaliação dos fatores que estão relacionados diretamente à 

não procura da ESF pelos usuários, enfoque do presente trabalho; para que se torne possível a 

promoção de programas de intervenção que visem à melhoria do acesso e, consequentemente, à 

eficiência e à resolubilidade da ESF. Para isso, realizou-se pesquisa dentro de uma amostragem 

bibliográfica selecionada e específica de 28 artigos disponibilizados em bancos de dados da 

internet (PubMed, BVS e SciELO), escritos em português, entre os anos de 2002 e 2016; sobre 

os fatores que dificultam o acesso da população à ESF. O estudo está inserido no campo da 

avaliação dos serviços de saúde  e, entre essa seleção, há estudos realizados em diversas regiões 

do Brasil, possibilitando uma percepção integral dos fatores dessa política que atinge todo o 

país. O resultado da pesquisa revelou que a não utilização da AB pela população deriva de 

aspectos multifatoriais, tais como: filas, tempo de espera, burocracia, qualidade do atendimento, 

posse de planos privados de saúde, práticas religiosas, procura por hospitais, distância até a 

unidade de saúde, falta de profissionais médicos, etc. Todos esses aspectos foram relatados em 

consonância pelas diferentes regiões brasileiras. Dessa forma, foi possível concluir que são 

necessários: melhor organização do serviço; profissionais capacitados para resolver as 

demandas dos usuários; maior conhecimento da população sobre o sistema de saúde; e maior 

qualificação do acesso, incluindo aspectos da organização e da dinâmica do processo de 

trabalho, levando em consideração a contribuição e a importância de análises de aspectos 

geográficos, socioeconômicos, estruturais, entre outros. 
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Resumo: O conhecimento sobre a Anatomia Humana é imprescindível para uma formação 

médica sólida, cujo cerne é o cuidado de pessoas. Todavia, os currículos dos cursos atuais de 

medicina se modificaram e menos tempo é dedicado ao estudo da Anatomia, o que gerou a 

necessidade de se complementar o seu ensino com atividades que estimulam a autonomia do 

estudante na busca por conhecimento. A Liga de Ciências Morfofuncionais Aplicadas (LCMA) 

vem desenvolvendo na Faculdade de Medicina do Mucuri uma série de atividades que prezam a 

compreensão da estrutura do corpo humano em um contexto útil à rotina do médico em 

formação e integrado à futura prática clínica. Dentre elas, foi realizada a I Olimpíada de 

Anatomia, cujo intuito foi incrementar e incitar o aprendizado da Anatomia, bem como de 

promover a reflexão do seu valor para a medicina. O evento envolveu 12 ligantes e teve a 

participação de 18 acadêmicos, de modo que o jogo se deu em uma fase, com 40 questões de 

múltipla escolha através do aplicativo Kahoot, que organiza as colocações conforme o 

acerto/erro e o tempo de resposta. Devido à necessidade do uso de internet, o evento ocorreu em 

um laboratório de informática do campus. As questões foram criadas pelos ligantes e revisadas 

pelo orientador da liga, as quais abordaram a anatomia do Sistema Locomotor, Pele e Anexos, 

Sistema Nervoso, Endócrino, Cardiovascular, Respiratório, Digestório e Genitourinário. Para 

estimular a presença dos estudantes, foi feita divulgação por meio das redes sociais e foram 

premiados os primeiro, segundo e terceiro colocados com um Estetoscópio Littmann®, o livro 

Princípios de Anatomia Humana, de Gerard J. Tortora e Marx T. Nielsen e um Curso de 

Eletrocardiograma, respectivamente. Foi notório que o evento despertou curiosidade e interesse 

dos alunos, porém alguns relataram receio em participarem de uma olimpíada. Apesar disso, os 

inscritos apresentaram, através de um questionário, como pontos positivos: o uso do Kahoot, as 

premiações, a dinamicidade, a interação de participantes, a organização, a autorreflexão e a 

necessidade de estudo contínuo e aplicado. Sob essa perspectiva, conclui-se que a olimpíada 

estimulou o interesse dos estudantes pela área de morfologia e levou a maior visibilidade à 

LCMA. Além disso, possibilitou evidenciar o uso do saber anatômico à futura prática 

profissional. Portanto, deve-se continuar a desenvolver práticas extracurriculares como essa, em 

contexto lúdico e significativo para a consolidação do aprendizado. 
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Resumo: A Sepse é considerada um problema de saúde pública em todo mundo; apesar de 

grandes avanços ao longo dos anos ela ainda apresenta alto índice de mortalidade tanto em 

adultos, como em crianças. O objetivo desse estudo foi compreender a importância do protocolo 

no tratamento de pacientes com diagnóstico de sepse. Trata-se de uma revisão de literatura a 

partir de artigos publicados sobre sepse nos últimos cinco anos, em língua portuguesa e que se 

encontravam disponíveis na integra nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). 

Foi utilizado os seguintes descritores de forma combinada: Sepse; Conduta; Protocolos clínicos; 

Mortalidade. Foram encontrados 28 artigos, desses, apenas 10 respondiam ao objetivo desse 

estudo. Os resultados evidenciaram que a taxa de letalidade e mortalidade da sepse é 

considerada muito alta na Urgência e Emergência e nas Unidades de Terapia Intensiva, o que é 

influenciado diretamente no tempo decorrido a administração da 1º dose da terapia 

antimicrobiana; a falta de seguimento de protocolos clínicos; entre outros fatores. O protocolo 

de sepse é um dos instrumentos essenciais para identificar precocemente pacientes com quadro 

séptico e oferecer tratamento oportuno. Recomendações atuais de tratamento dos pacientes 

sépticos de acordo com o protocolo, visa redução de mortalidade, custos, surgimento de 

microorganismos resistentes e duração da permanência hospitalar a partir de condutas pré-

estabelecidas, pois se não usadas para diagnósticos precoces, a sepse pode trazer consequências 

sobre a qualidade de vida relacionada à saúde do paciente pós-alta e podem afetar a qualidade 

de vida relacionada à saúde das pessoas que convivem com os mesmos. Pode-se concluir que, 

devido a alta mortalidade da sepse, é importante que o protocolo de sepse seja implementado 

nas instituições hospitalares e aplicado de acordo com os procedimentos padrões, pois o 

diagnóstico precoce da sepse pode ser fator determinante na melhora do paciente. 
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Resumo: A educação é indissociável da saúde, sobretudo no tocante à Saúde Mental. Apesar de 

a discussão estar em voga nos dias atuais, nota-se que o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Transtorno Desafiador Opositivo e Transtornos de Conduta ainda são tratados 

de maneira superficial e muitas vezes inadequada em contextos sociais e educacionais 

brasileiros. Ademais, essa situação perpassa por um paradoxo em que de um lado, encontramos 

crianças que passam por diagnósticos equivocados e que são submetidas à medicalização 

excessiva, e de outro, crianças que são diagnosticadas tardiamente por falta de informações ou 

inacessibilidade a serviços de saúde, o que acarreta prejuízos irreversíveis em seu aprendizado e 

relacionamentos interpessoais. Assim, os objetivos da oficina realizada com professores de uma 

instituição escolar pública da cidade de Diamantina- MG, pelo Projeto “Lugar de saúde infantil 

também é na escola!” baseiam-se na capacitação de professores que lidam diariamente com 

crianças portadoras de algum desses transtornos, de maneira a aperfeiçoar a abordagem desses 

problemas utilizando estratégias de baixo custo e que sejam efetivas na prevenção de 

dificuldades de aprendizado. Tal proposta busca ampliar a autonomia dos professores ao lidar 

com questões de saúde em sua própria sala de aula, sem postergar ações que possam ajudar 

esses alunos a crescerem de maneira segura e positiva, além de identificar e prevenir 

precocemente fatores de risco que contribuam para a gênese desses problemas.  

A metodologia da  oficina baseou-se na estruturação das discussões em cinco encontros, com 

todos os professores da instituição escolar, onde cada encontro consistiu em uma roda de 

conversa que abordou temas escolhidos previamente pelos próprios professores . Foram eles: A 

relação da saúde com a leitura na infância (principal estratégia utilizada pelo presente Projeto), 

TDAH, Transtornos de Conduta, Violência e Sexualidade na escola. Através de métodos de 

reflexão e discussão, procurou-se abordar de maneira clara e concisa como trabalhar frente à 

situações reais trazidas pelos próprios professores, além de propostas alternativas apoiadas nas 

histórias infantis como recurso lúdico.  

Espera-se como resultado dessa oficina, que os professores e cuidadores ampliem o repertório 

de abordagens para lidar de maneira positiva com aspectos comportamentais, contribuindo 

assim, para um aprendizado mais significativo e de qualidade, e um desenvolvimento infantil 

saudável. 
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Resumo: No Brasil o câncer revela-se como importante problema de saúde pública. Em 

virtude disso, Programas de Controle e Prevenção do câncer foram elaborados no país. O 

processo inflamatório é ponto-chave no desenvolvimento do câncer, com   importante atuação 

do NF-kB. A noção de que a atividade constitutiva de NF-κB exerce efeito pró-tumorigênico é 

ressaltada pela observação de que os pacientes com doenças inflamatórias crônicas têm maiores 

riscos para o desenvolvimento de câncer. A nanotecnologia tem atraído, nos últimos anos, a 

atenção da comunidade científica, sendo vista com grande interesse no campo da oncologia, por 

oferecer meios para tratamentos mais direcionados e seletivos. Desta  forma, o  presente  estudo 

objetivou analisar o potencial citotóxico de nanopartículas de Titânio   (TiO2) sobre células de 

adenocarcinoma alveolar humano(A549) e sua capacidade em modular a expressão de NF-kB. 

As células A549(1x10^6celulas/mL) foram cultivadas em placas de 96 poços em RPMI-1640 

suplementado com 2mM L-glutamina, 100 µg/mL de antibiótico, 5% de soro fetal bovino, 

mantido a 37 °C em 5% de CO2. As células foram cultivadas por 24 horas na presença ou 

ausência do TiO2. A viabilidade das células foi determinada pelo método colorimétrico do MTT 

e a apoptose  foi avaliada por citometria de fluxo pela marcação de Anexina-V/Iodeto de 

propídeo. Para a análise da expressão de NF-κB foi seguido o protocolo de marcação do 

fabricante. TiO2 (100 µg/ml) aumentou o percentual de células A549 em apoptose em 

relação ao controle, apesar de não ter sido detectada redução da viabilidade de A549 na 

presença das nanopartículas. Quanto à expressão de NF-κB, houve redução significativa nas 

amostras de TiO2 (100 µg/ml) e TiO2AN (100 µg/ml). A inibição da expressão de NF-κB  

sugere   uma   intervenção   das   substâncias  em  via   de sinalização relacionada à proliferação 

tumoral, entretanto a ausência de redução da viabilidade de A549 indica a necessidade  de  mais  

estudos  para   avaliar o significativo potencial citotóxico destes compostos, ou suas 

consequências na progressão do tumor. 

 
Apoio: APOIO FINANCEIRO: CNPQ 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

5
0
0

  

 

 

 

 

 

 

SINT0490 - NASCER: CUIDADO DO PRÉ-NATAL AO 

NASCIMENTO 
 

JORGE DINIZ,RAMON WELLISON DA SILVA LEITE,LUCIANA FERNANDES AMARO 

LEITE ,LUCAS SOUZA E COSTA,ANA LAURA PEIXOTO CAVALCANTI,RODRIGO 

APARECIDO PRATES DE MIRANDA,MATEUS MOREIRA MAIA,EDUARDO GUALTIERI 

BARROS 

 
E-mail: jdinnizneto@yahoo.com.br 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: A assistência ao pré-natal compreende a um conjunto de ações e de atenções 

direcionadas à saúde da gestante e do concepto no período gestacional. Nesse sentido, deve-se 

assegurar às gestantes o número mínimo de consultas e procedimentos, bem como promover 

atividades de educação em saúde que também envolvam suas famílias. A educação em saúde 

pode ser trabalhada através de grupos operativos, promovendo vínculo e acompanhamento 

continuado. Essa intervenção teve como objetivo desenvolver atividades de educação em saúde 

em gestantes através de grupos operativos nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de 

Diamantina-MG. Foram realizados 7 encontros, com os temas: como é estar grávida?; 

conhecendo meu corpo na gravidez; o que posso e o que devo fazer durante a gravidez; quando 

é a hora do bebê nascer?; conhecendo os sinais de risco na gestação; o parto como eu vejo e 

como eu desejo; como me cuidar e cuidar do meu bebê. Mensalmente, todas as gestantes 

participantes foram guiadas numa visita à Maternidade do Hospital Nossa Senhora da Saúde de 

Diamantina. O projeto contou com uma entrevista gravada em áudio digital. Para a análise das 

impressões foi utilizada a técnica de análise de conteúdo de BARDIN. O projeto está na terceira 

edição. As duas primeiras edições (2016-2017) foram realizadas nas ESFs dos bairros Vila 

Operária e Renascer. Durante esse período, assistiu-se 65 de um universo de 104 gestantes, ou 

seja, 62,5% das grávidas cadastradas nessas unidades foram orientadas e capacitadas para que 

possam compreender e lidar com as mudanças durante a gestação, os cuidados com pré-natal, os 

sinais de trabalho de parto. Em relação às vias de trabalho de parto, algumas gestantes disseram 

preferir o parto cesáreo por medo das dores e do tempo prolongado do parto. Entre as que 

preferem o parto normal, o escolheram por acha-lo mais “natural”, de mais rápida recuperação. 

Outro impacto positivo do projeto é a visita à Maternidade, a qual auxilia na diminuição da 

ansiedade, na retirada de duvidas por parte das gestantes, um bom exemplo disso é o 

depoimento desta gestante “... fui encaminhada para outra cidade no meu primeiro parto, não 

tive um acompanhante e meu filho passou da hora de nascer, foi terrível e traumático. Agora eu 

sei que eu tenho direito a um acompanhante no dia”. Nesta terceira edição do projeto pretende-

se dar continuidade as discussões sobre o ciclo gravídico-puerperal, e levar educação em saúde 

as gestantes. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEX) – PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS, P DE EXTENSÃO (PIBEX). PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DIAMANTINA-MG 
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SINT0491 - O conhecimento sobre medidas de biossegurança e suas 

respectivas práticas entre os estudantes de medicina da 

FAMED/UFVJM 
 

MARCUS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS,GABRIELA MOREIRA OLIVEIRA,ANA 

LUISA DE PAULO CALDEIRA,PÂMELA PEÇANHA DE MORAES ,MARIA LETÍCIA COSTA 

REIS,MAGNANIA CRISTIANE PEREIRA DA COSTA,FERNANDA FRAGA CAMPOS,FÁBIO 

COELHO SAMPAIO 

 
E-mail: marcus_vcs@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: Os fatores determinantes para a não adesão às normas de biossegurança podem estar 

relacionados ao ensino da teoria, em período diferente ao tempo de aplicação na prática. 

Portanto o objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento, dos estudantes do curso de 

medicina da UFVJM/campus JK, quanto às medidas de biossegurança e suas respectivas 

práticas. Trata-se de estudo transversal com aplicação de questionário de autopreenchimento, 

entre os estudantes de medicina no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018. O 

questionário foi constituído por variáveis sóciodemograficas e variáveis relacionadas ao 

conhecimento sobre medidas de biossegurança. O critério de inclusão foi estar matriculado entre 

o segundo e oitavo período do curso de medicina. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética 

da UFVJM sob o número 1.906.279. De um total de 184 estudantes, 88% (162) participaram da 

pesquisa, 59,6% (96) eram do sexo feminino e a faixa etária predominante foi entre 21 e 30 

anos, 67,9% (110). Considerando o conhecimento do estudante em relação as medidas de 

biossegurança (sim/não), como variável dependente, o uso das medidas preventivas, 72,7% 

(117), e ser vacinado contra hepatite B, 81,5% (132), ambas variáveis apresentaram 

significância estatística (p <0,05). Entre os equipamentos de proteção individual os mais 

utilizados foram: uso de avental ou jaleco 97,5% (158), luvas descartáveis 96,9% (157), 

máscara 43,2% (70) e gorro ou toca 26,5% (43). Foi observada uma frequência de 15,4% (25) 

de estudantes que declararam ter sofrido algum tipo de acidente com perfurocortante. O uso do 

bebedouro e manuseio de celulares utilizando luvas foi descrito por 8,6 % (14) dos 

entrevistados. Na opinião dos estudantes as informações referentes à biossegurança não foram 

consideradas suficientes até o momento para uma prática segura na área da saúde 77,2% (125). 

As práticas seguras relacionadas à biossegurança, como uso de equipamento de proteção 

individual reduzem significativamente os riscos de acidentes ocupacionais. Os estudantes 

devem ter cautela em relação ao uso desses materiais pois muitas vezes são utilizados de forma 

inadequada aumentando os custos e a possibilidade de infecções relacionadas à assistência à 

saúde e contaminação de ambientes e objetos de uso pessoal como foi verificado nesse estudo. 

Destacou-se a necessidade de aprimorar a técnica de ensino sobre biossegurança no curso de 

medicina para que aumente a eficiência das ações nos campos de prática. 

 
Apoio:  
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SINT0492 - O perfil clínico e epidemiológico dos pacientes particulares 

e conveniados internados na Santa Casa de Caridade de 

Diamantina/MG 
 

CAROLINA TEIXEIRA AMORIM,LAIANE SOUSA DOS ANJOS ,RAPHAEL DE OLIVEIRA 

ROCHA,GUILHERME AUGUSTO BARROSO DE AGUIAR,JOÃO PAULO PARRA DE 

OLIVEIRA,MATHEUS DE BESSAS ALVES,FERNANDA FRAGA CAMPOS,MAGNANIA 

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA 

 
E-mail: carolteixeiraam@gmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: A gestão de serviços de saúde tem a finalidade de aperfeiçoar o funcionamento dos 

serviços de forma a obter o máximo de eficiência e efetividade. O uso de dados secundários é 

considerado uma ferramenta importante neste processo e deve ser estimulado pela 

disponibilidade das informações, baixo custo e rapidez na obtenção de resultados com potencial 

de impacto nos serviços. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil clínico e epidemiológico 

dos pacientes internados na Santa Casa de Caridade de uma cidade do Alto Jequitinhonha-MG. 

Trata-se de um estudo transversal, com utilização de dados secundários das internações 

hospitalares, esta primeira etapa foi realizada com os prontuários dos pacientes particulares e 

conveniados. Os critérios de inclusão foram todos os prontuários das internações do ano de 

2016 com idade igual ou superior a 13 anos.  Os critérios de exclusão foram os prontuários das 

internações realizadas para procedimentos eletivos e prontuários cancelados, por critérios 

específicos do Serviço de Arquivo Médico local. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri sob o número 2.162.098/2017. As 

internações de pacientes provenientes do município ou não foram comparadas mediante qui 

quadrado de Pearson e as variáveis com p<0,20 foram incluídas em regressão logística múltipla. 

Entre as 531 internações predominaram: unidades de internação nas enfermarias (81,9%), 

pacientes da raça/cor parda e preta (71,6%), residentes no município local (67,0%), com 

medicamentos de uso de rotina (60,8%), sexo feminino (50,8%), casado(a) (50,8%) e com 

presença de fatores de risco (54,4%). Dentre os fatores de risco a maior prevalência foi de 

pacientes hipertensos (39,2%). O perfil das internações foi caracterizado pela raça/cor parda e 

preta (p<0,05). De acordo com a literatura, a característica principal da população estudada, 

pertencente a raça/cor parda e preta, possui alta probabilidade de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Os resultados sugerem o investimento na promoção e prevenção à saúde, 

principalmente para a população vulnerável identificada, através de parcerias com os serviços 

de saúde da atenção primária e os cursos da área de saúde da universidade local. 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT0493 - Oficina do Livro Infantil – Projeto de Extensão “Lugar de 

Saúde Infantil Também é na Escola!” 
 

MARIA EUGENIA ALVES NOGUEIRA,CRISTIANA DOMINGOS OLIVER DA 

SILVA,DANIELA SCARQUETTE DE SOUZA,SARA LUISA DE OLIVEIRA,VICTORIA 

CARVALHAES MEDEIROS ANDRADE,PAULA JESSAMINE DOS ANJOS RESENDE,TAINÁ 

GIOVANNA BATISTA BRANDES,GUILHERME NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA 

 
E-mail: mah.eugenia@outlook.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: A Oficina do Livro Infantil é uma ação de extensão do Projeto “Lugar de Saúde 

Infantil Também é na Escola!” da FAMED-UFVJM. Esta etapa foi direcionada aos alunos do 

quinto ano da Escola Estadual José Augusto Neves, instituição parceira, com ajuda dos docentes 

e estudantes de medicina da UFVJM. O intuito desta etapa é contribuir com práticas que 

promovam a saúde mental para o público infantil e também auxiliem no seu desenvolvimento 

cognitivo (que compreende a criatividade, interpretação, escrita e linguagem e também no 

desenvolvimento físico através da coordenação motora), além das habilidades sociais, 

relacionadas à socialização entre os alunos. Para a confecção do livro foram necessários três 

encontros com a turma. No primeiro encontro, foram realizadas atividades para incentivar a 

leitura e contação de histórias. Os alunos foram incentivados a realizarem atividades em grupos 

com recursos lúdicos utilizando histórias infantis. Ao final do primeiro encontro os alunos 

foram encarregados de levarem ao encontro seguinte histórias e causos compartilhados junto à 

família e a comunidade sobre o bairro, a cidade ou a região. A atividade em casa visa a 

estimular o contato positivo entre a criança e os cuidadores, utilizando as histórias infantis como 

incentivo ao fortalecimento do vínculo. No segundo encontro, a turma de 30 alunos foi dividida 

em cinco grupos de 6 alunos e todos os relatos foram contados por eles de forma oral e as 

crianças foram incentivadas a selecionar a história favorita ou criar a própria história que iria 

compor o livro. Os acadêmicos de Medicina participantes do Projeto ficaram responsáveis pela 

organização da história, apenas para que houvesse uma sequência lógica e coesão na escrita. Na 

terceira reunião, os livros foram ilustrados e estruturados. Posteriormente, os textos e ilustrações 

foram impressos em formato de livro pela Gráfica da UFVJM, sendo entregues os exemplares 

dos cinco livros elaborados para toda a turma. Esta oficina teve como foco o estímulo à 

imaginação e a fantasia o que propiciou vivenciar experiências de troca de conhecimento muito 

enriquecedoras para as crianças e todos os envolvidos. A experiência da Oficina teve como 

resultado principal o fortalecimento da estima e incentivo às potencialidades dos alunos e 

professores de escola da rede pública como agentes ativos da construção do conhecimento e da 

própria história. 

 
Apoio: PROEXC, ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AUGUSTO NEVES 
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SINT0494 - Participação nas aulas práticas do módulo PIESC III: 

relato de experiência ocorrido na ESF Bela Vista em Diamantina-MG 
 
WILLIAM MESSIAS SILVA SANTOS,NADIA VERONICA HALBOTH,DANIELA BARRETO DE 

MORAES 

 
E-mail: williammssantos@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA 

 

Resumo: No curso de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) – Campus JK (Diamantina – MG) existem módulos sequenciais e longitudinais. Os 

sequencias duram uma parte do período, já os longitudinais permanecem praticamente o período 

todo. Dentre os módulos longitudinais, encontram-se as Práticas de Integração Ensino, Serviço e 

Comunidade (PIESC) que aborda, principalmente, assuntos relacionados à saúde pública e que 

tem aulas práticas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e/ou no Ambulatório.  No PIESC 

III, dentre os vários temas abordados, um de grande relevância foi a Vigilância em Saúde como 

acompanhamento permanente da situação de saúde da população, controlando fatores 

determinantes de riscos e danos à saúde e garantindo a integralidade da atenção. Isso 

possibilitou uma vasta experiência ao aluno do curso de medicina da UFVJM – Campus JK, no 

Módulo XVIII (PIESC III) que ocorreu em dois campos, primeiramente na UFVJM – Campus 

JK, onde se obtinha a teoria e posteriormente na Estratégia Saúde da Família (ESF) Bela Vista, 

a qual tem vínculo com a Faculdade de Medicina de Diamantina (FAMED), onde se colocava o 

conhecimento em prática. Dentre as várias experiências vivenciadas nessas aulas, em diferentes 

práticas tanto na triagem como na sala de vacinas e nas visitas domiciliares, destaca-se visita 

domiciliar realizada na casa de uma idosa de 70 anos. Nessa visita, foi constatado que a idosa 

era independente, além de relatar fazer atividade física e consumir alimentos saudáveis. A idosa 

afirmou que integrava o grupo de caminhada desenvolvido na ESF Bela Vista por um Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), todavia, com o encerramento das atividades desse grupo, e ciente 

da importância do exercício físico para sua saúde, iniciou participação em um grupo 

desenvolvido pelo curso de fisioterapia da UFVJM – Campus JK.  Portanto, conclui-se que 

PIESC III possibilitou inúmeras experiências para o aluno do curso de medicina, permitindo 

aproximação com os usuários, conhecimento do contexto vivenciado por eles, além da 

identificação do empoderamento do usuário, que se refletiu na adoção de práticas promotoras de 

saúde e de qualidade de vida. 

 
Apoio:  
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SINT0495 - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM 

DIABETES TIPO 2 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA 

CIDADE DE DIAMANTINA/MG 
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ALMEIDA,ANGELINA DO CARMO LESSA 

 
E-mail: biiankadefatima@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: No Brasil as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) respondem por mais de 

70% das causas de morte. Dentre estas está o Diabetes mellitus (DM) que vem crescendo 

consideravelmente sendo responsável por 4% das mortes em todo o mundo. O número de 

pessoas diagnosticadas no Brasil passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016.  A assistência à 

saúde deve ser planejada como estratégias para prevenir, minimizar ou corrigir os problemas 

identificados. Os prontuários devem ser devidamente registrados com todos os dados do 

processo de acompanhamento para um melhor controle da doença e suas complicações. Uma 

das barreiras atuais na assistência desenvolvida pelos profissionais e gestores das unidades 

básicas de saúde (UBS), é o não desenvolvimento das práticas clínicas de acordo com o 

preconizado pelos manuais e protocolos do Ministério da Saúde. O objetivo do estudo foi o 

levantamento de dados do acompanhamento realizado com os usuários diabéticos das UBS do 

município de Diamantina, MG. Estudo transversal descritivo com dados secundários 

provenientes de todos os prontuários dos pacientes diabéticos atendidos nas UBS do município, 

totalizando 689 usuários. As visitas foram agendadas nas unidades de saúde para leitura de 

prontuários e coleta dos dados através de um questionário semi-estruturado contendo variáveis 

relacionadas ao acompanhamento da doença. Foi realizado o calculo de tabelas descritivas 

apresentando os valores em porcentagens. Dos 689 pacientes com DM, 613 (89,0%) foram 

confirmados com DM tipo 2 e 76 (11,0%) estavam sem informação. A maioria tinham 60 anos 

ou mais (424; 61,5%) e eram do sexo feminino (472; 68,5%). De acordo com o levantamento 

realizado, apenas 28,7% (198) apresentavam registro de peso e altura, 30,9% (213) registro de 

hemoglobina glicada, 38,0% (262) registro de glicemia de jejum (ambos nos últimos 12 meses) 

e 22,4% (154) foram encaminhados ao nutricionista. A maioria apresentava a doença a mais de 

5 anos (69,7%; 480), faziam tratamento na UBS também a mais de 5 anos (87,7%; 604), faziam 

uso de antidiabéticos orais (81,9%, 564), não usavam insulina (71,3%, 491) e foram orientados 

quanto ao uso de medicamentos (86,4%, 595). Em relação à quantidade de consultas realizadas, 

55,9% (385) realizaram 2 consultas ou mais no período de um ano na Atenção primária de 

saúde. Conclui-se que o monitoramento dos pacientes diabéticos e o acompanhamento 

multiprofissional são de extrema relevância para a prevenção de agravos da doença. 

 
Apoio: O ESTUDO CONTOU COM FINANCIAMENTO MEDIANTE A CONCEPÇÃO DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MESTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. NO QUE SE REFERE ÀS QUESTÕES 

ÉTICAS, TODAS AS ETAPAS DO ESTUDO FORAM CONDUZIDAS EM CONF 
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SINT0496 - ANALISE BROMATOLOGICA DE FUBÁS 
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Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O milho é o cereal mais cultivado no Brasil1. O seu grão é constituído de pericarpo, 

endosperma e gérmen. No pericarpo está a maior parte da fibra. No gérmen está quase a 

totalidade da gordura. Os minerais estão mais concentrados na camada de aleurona, situada logo 

abaixo do pericarpo. O endosperma é rico em carboidratos e contém também proteínas. A 

composição dos produtos derivados do milho depende de quais partes do grão estes produtos 

incluem2. A farinha de milho é muito utilizada na culinária brasileira. É um produto de baixo 

custo e amplamente disponível no mercado. É rica fonte de carboidrato, contendo ainda ao redor 

de 10% de proteína2. O trabalho teve como objetivo verificar a veracidade das informações de 

rótulo de dois produtos industrializados que são comercializados na cidade de Diamantina – 

MG. As analises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia e Biomassas do Cerrado e 

realizadas seguindo a metodologia da AOAC (1990). Os resultados encontrados foram 

comparados com os presentes nos rótulos e com a Tabela Brasileira de Composição Química 

dos Alimentos (TACO). Os valores nutricionais analisados, com média e desvio padrão, foram: 

umidade %, lipídeos %, cinzas %, fibra %, proteína %, SST %, carboidrato e calculou-se o VET 

Kcal.g-1. Para amostra 1 tem-se 6,65 ± 0,29; 1,11 ± 0,35; 0,02 ± 0,00; 0,65 ± 0,12; 7,20; 1,33 ± 

5,77; 84,37; 376,27. Para amostra 2 tem-se 5,76 ± 0,10; 1,10 ± 0,36; 0,02 ± 0,00; 0,65 ± 0,13; 

7,20; 1,33 ± 5,77; 85,27; 379,78. Ao analisar os resultados não se encontrou diferença 

significativa para as analises de: umidade, lipídios, cinza e proteínas. Nas duas amostras 

percebeu-se discrepância para o teor de fibras e para o teor de carboidratos, o que interfere no 

VET (Kcal.g-1).  

1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, DPE, DEAGRO. 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Disponível em <http://www.ibge.net>.  

2 ECKHOFF, S.R.; PAULSEN, M.R. Maize. In: HENRY R.J.; KETTLEWELL P.S. (Ed.). 

Cereal grain quality. London: Chapman & Hall, 1996, Cap. 3, p. 77-112. 

3 ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS official methods of analysis of 

the Association. 12 ed. Washington, 1990. 1140p. 
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SINT0497 - AVALIAÇÃO DE RÓTULOS NUTRICIONAIS DE 
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Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Os biscoitos são produtos de fácil preparação e conservação, geralmente constituídos 

pela mistura de carboidratos e lipídios, o que resulta em seu elevado consumo e aceitação pela 

população. Este trabalho teve como objetivo, avaliar a adequação da rotulagem e informação 

nutricional de biscoitos laminados salgados comercializados no mercado varejista de 

Diamantina/MG, frente à legislação brasileira em vigor. Em primeiro momento, teve-se a coleta 

de dados por meio de visitas aos supermercados e padarias locais. Os biscoitos, então 

selecionados, foram identificados em forma de códigos numéricos aleatórios, garantindo o sigilo 

das informações coletadas. Após a catalogação dos diferentes biscoitos, fez-se uma análise das 

informações nutricionais contidas nas embalagens, em comparação com a legislação brasileira 

vigente. Foram analisadas 20 amostras de biscoitos tipos, Cream Cracker (Tradicional, Integral, 

Light, Gergelim); Água e Sal Tradicional; Água e Gergelim; Água Light e Água; Levíssimo 

(Água e Sal, Cracker, Cracker Light, Cracker Integral). A partir da análise dos rótulos das 

embalagens, foi possível constatar algumas inadequações para valores energéticos (Kcal/g e 

kj/g), macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibra 

alimentar) e micronutrientes (sódio). Nota-se que, a Ingestão Diária Recomendada (IDR) do 

rótulo, não confere com a IDR calculada para valores energéticos, proteínas, gorduras saturadas 

e fibras. No total de 20 amostras, observou-se que, para valores energéticos teve-se “um” erro, 

gorduras saturadas “um” erro, já para fibra “três” erros, para proteínas “vinte” erros e sódio 

“um” erro. No caso das proteínas a possível explicação para esta contradição em todas as 

amostras, pode estar na não atualização das informações nutricionais exigidas pela legislação, e 

para os outros citados, podem ser erros de cálculos do setor responsável por esta etapa. Conclui-

se que, em virtude disso, há uma necessidade de uma revisão das informações nutricionais 

contidas nos rótulos destes biscoitos, bem como observando a adequação de cada nutriente para 

diferentes faixas etárias, gestantes e lactantes, antes de encaminhá-los para o mercado, e uma 

maior fiscalização pelos órgãos responsáveis a fim de evitar que chegue informações erradas ao 

consumidor e a ingestão inadequada de produtos. 

 
Apoio: AGRADEÇO PRIMEIRAMENTE A DEUS, E AO PRESADO PROFESSOR 

HARRIMAN, A MESTRANDA FABIANE E AOS DISCENTES QUE COLABORARAM 

COM A   REALIZAÇÃO DESTE TRABALHO. 
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SINT0498 - Avaliação de satisfação dos usuários do Restaurante 

Universitário- Campus JK 
 

ARIANE SOUZA CORREIA ,KELLY DA ROCHA NEVES,BARBARA GUIMARAES 

FERNANDES ,ANNE CAROLINE MENDES OLIVEIRA,LAUANE GOMES MORENO,DORA 

NEUMANN,LILIAN TATIANE COSTA 

 
E-mail: ari94correia@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A Unidade de Alimentação e Nutrição de uma universidade é um dos serviços de 

maior relevância para os seus usuários uma vez que representa a oportunidade de acesso a uma 

alimentação de qualidade e economicamente acessível. Este trabalho objetivou, avaliar  a 

satisfação dos comensais do Restaurante Campus JK que atualmente funciona de forma 

terceirizada. Utilizou-se um questionário autoaplicável com questões de múltipla escolha 

dirigidas ao tipo de refeição consumida (prato feito ou self-service). Realizou-se a pesquisa em 

dois dias no horário de maior frequência de usuários: 11:00 e 13:00h. Responderam o 

questionário 166 pessoas, 85 (51,2%) comensais do prato feito (PF) e 81 (48,7%) comensais do 

self-service (SF).  

Os resultados demonstraram que, no geral, os comensais do PF declaram-se mais satisfeitos 

(70,5%) do que os do SF (52,3%). Ao se especificar os critérios de qualidade, essa tendência 

manteve-se. Quanto ao sabor da comida, 82,4% PF mostraram-se satisfeitos contra 76,2% do SF 

e variedade das preparações 67,3% PF e 62,5% SF. Em contra partida, na relação 

custo/benefício o público PF mostrou-se mais insatisfeito (71,7%) quando comparado ao SF 

(63,25%). Quanto à qualidade higiênica sanitária ambos apresentaram alta satisfação 81,8% PF 

e 74,7% SF o mesmo foi observado para qualidade nutricional 85% PF e 84,3% SF e educação 

dos funcionários com 91,5% PF e 95% SF. O público do SF mostrou-se mais assíduo ao 

serviço, 54,4 % frequentavam o restaurante 5 vezes por semana contra 33,7% do PF nesta 

mesma frequência. 

 O maior nível de exigência dos comensais do serviço SF com relação aos aspectos qualitativos 

da refeição pode ser justificado pela maior frequência deste público ao restaurante estando 

assim mais exposto a possíveis falhas no serviço. O público PF se mostrou mais sensível ao 

critério custo/benefício o que parece estar condizente com a escolha desse público por uma 

refeição de menor custo. A satisfação de ambos às características higiênico sanitárias e 

nutricional pode estar relacionada com a atuação de estagiários do curso de Nutrição e 

fiscalização por parte de um nutricionista da instituição no local. O atendimento por parte dos 

funcionários da empresa se mostrou o ponto forte da mesma. 

A pesquisa de opinião dos usuários do restaurante universitário mostrou-se um importante 

instrumento para identificação de aspectos positivos e negativos do serviço prestado podendo 

contribuir para o melhor planejamento e execução de suas atividades. 

 

 
Apoio: PROACE 
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SINT0499 - AVALIAÇÃO DO PERFIL DE  RESISTÊNCIA A 

ANTIMICROBIANOS EM CEPAS DE Staphylococcus COAGULASE 

POSITIVA ISOLADAS DO QUEIJO MINAS ARTESANAL 
 

BRUNA GABRIELA SIQUEIRA SOUZA SUDRÉ,JULIA SILVA PINHEIRO,PAULO DE 

SOUZA COSTA SOBRINHO 

 
E-mail: brunagabrielass@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: As espécies de Staphylococcus são uma causa frequente de doenças transmitidas por 

alimentos e infecções hospitalares, pois adquirem rapidamente resistência aos medicamentos, 

causada pelo uso indiscriminado de agentes antimicrobianos, gerando  assim graves problemas 

de saúde pública. 

O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de Staphylococcus coagulase positivos (ECP) em 

isolados de queijo minas artesanal (QMA) e sua resistência a antibióticos.  

A enumeração de Staphylococcus  foi realizada de acordo com o ABNT NBR ISO 6888-1/2016. 

A identificação das colônias características foi realizada observando a morfologia da colônia e 

então estas foram submetidas a testes bioquímicos (catalase e coagulase). O teste de 

susceptibilidade a antimicrobianos foi realizado usando 14 antibióticos comumente usados para 

seres humanos ou gado pelo método de difusão do disco de Kirby Bauer seguindo as diretrizes 

do CLSI. Os discos de antibióticos testados que foram Cefaclor (CFC), Cefoxitina (CFO), 

Cefuroxima (CRX), Cefotaxime (CTX), Ceftazidima (CAZ), Ceftriaxona (CRO), Cefepime 

(CPM), Ciprofloxacina (CIP), Clindamicina (CLI), Linezolida (LNZ), Oxacilina (OXA), 

Teicoplanina (TEC), Vancomicina (VAN), Sulfazotrim (SUT). 

 Os ECP foram detectados em todas as amostras analisadas, com uma população entre 2,7 e 5,5 

log (CFU / g) e uma média de 4,3 log. Os 88 ECP foram isolados de amostras de 11 QMA de 11 

produtores diferentes (1 amostra por produtor), a maior ocorrência de resistência foi encontrada 

para OXA (82,2%), CLI (78,4%), CRX (78,4), seguido por CTX (65,9%), CAZ (64,8%), CFO 

(63,6%), CFC (61,4%), CPM (59,5%), CRO (54,5%) , SUT (35,9%) e CIP (34,1%). Apenas 4 

isolados apresentam sensibilidade a 14 antibióticos, enquanto que 14 ECP foram resistentes a 11 

antibióticos. Os resultados da resistência à oxacilina justificam a não utilização como droga de 

escolha para tratamento de infecções causadas por Staphylococcus. Os isolados mostraram 

maior sensibilidade à ciprofloxacina (62,9%) e sulfazotrim (59,4%). A alta incidência de 

resistência aos antibióticos, além de representar um risco potencial para a saúde pública, 

evidencia o uso generalizado dessas substâncias e a presença de ECP multi-resistentes à droga 

na cadeia de produção de queijo minas artesanal.  

 

 
Apoio:  
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SINT0500 - Avaliação do teor de sódio declarado em biscoitos 

laminados salgados comercializado em Diamantina, MG 
 

IRANI ALVES LEITE,TALLITA CRISTINA OLIVEIRA,ROSIMERE CAMPOS 

FERREIRA,TAMARA LORENA DA CONCEIÇÃO SARAIVA,FABIANE NEVES 

SILVA,HARRIMAN ALEY MORAIS 

 
E-mail: iranileite12@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo:  
O excesso de sódio está relacionado com o surgimento de patologias, como a hipertensão 

arterial e a insuficiência renal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação do teor de sódio 

em relação aos dados preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

em relação as ingestões diárias recomendadas (IDR) para os diferentes faixas etárias. A 

metodologia consistiu na catalogação dos biscoitos laminados salgados comercializados no 

mercado varejista de Diamantina, os quais foram identificados por códigos numéricos 

inteiramente aleatórios, para garantir o sigilo das informações coletadas. Avaliou-se a 

declaração obrigatória do teor de sódio por porção na informação nutricional dos produtos, bem 

como se os valores mencionados estavam de acordo com os valores estipulados pela ANVISA e 

na IDR. Foram catalogados 17 produtos (cream cracker, água e sal, água) de marcas diferentes, 

dos quais em apenas um houve discrepância entre o teor de sódio declarado e o cálculo da 

porcentagem da ingestão recomendada pela ANVISA. Porém, por outra análise mais específica 

que consiste na avaliação do percentual de ingestão diária recomendada calculada por faixa 

etária com a essa mesma variável preconizada pela ANVISA, verificou-se que os valores de 

sódio nos biscoitos se encontram acima do ideal para cada idade, com valores variado de 36,5 a 

175,0%, para crianças com menos de um ano de idade; de 11,3 a 25,3%, para crianças de 1 a 8 

anos; de 9,0 a 21,1% para homens e mulheres com mais de 9 anos; de 8,4 a 14,0% para 

gestantes e lactantes. Esses dados demonstraram a importância de reavaliar as informações 

nutricionais dos rótulos, principalmente com relação ao sódio, levando em consideração a faixa 

etária que consome esses produtos. Concluiu-se que há necessidade de um olhar mais rigoroso 

dos órgãos responsáveis pela regulamentação da rotulagem dos produtos alimentícios, para 

garantir ao consumidor um produto que corresponda com as informações dadas através dos 

rótulos. 

 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0501 - Características dos usuários e boas práticas de fabricação 

no restaurante universitário do Campus JK- UFVJM 
 

CAMILLA MAINY OLIVEIRA SANTIAGO,LILIAN TATIANE COSTA,RENATA SILVA 

ARAUJO,DORA NEUMANN,KELLY DA ROCHA NEVES 

 
E-mail: mainy2219@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivos avaliar a adequação de boas práticas de 

fabricação e conhecer o perfil dos usuários do restaurante universitário – RU do campus JK, da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. As Boas práticas de 

fabricação foram avaliadas utilizando-se a lista de verificação do Anexo II da Resolução RDC 

275/2002. O perfil dos usuários foi verificado através de um inquérito realizado pela internet, 

onde os usuários responderam espontaneamente ao questionário. Dos respondentes 63,7% 

(n=548) eram discentes, 11,75% (n=101) docentes, 22,11% (n=190) funcionários, englobando 

técnicos administrativos e funcionários terceirizados, e 2,2% (n=19) comunidade externa. A 

comodidade foi relatada como principal motivo para frequentarem o RU, seguida de preço e 

qualidade da refeição. Quanto às boas práticas, encontrou-se 26,21% de não conformidades para 

as categorias edificação, 45% para equipamentos, moveis e utensílios; 17,14% produção e 

transporte, 42,8% na categoria manipuladores e 75% na categoria documentação. A UAN 

obteve 62,7% de adequação, considerando o total de itens aplicáveis, e, por meio do critério 

estabelecido, ficou classificada no Grupo 2.  O Restaurante Universitário da UFVJM possui 

evidente importância para seus usuários pela comodidade, preço e qualidade da refeição e na 

avaliação das boas práticas pode ser classificada como regular, havendo necessidade de 

correções de processos pela empresa contratada e necessidade de investimentos por parte da 

universidade em melhorias de instalações. 

 
Apoio: UFVJM PIBEX 
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SINT0502 - COMPORTAMENTO DE Listeria monocytogenes 

DURANTE A MATURAÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL 

DO SERRO 
 

JULIA SILVA PINHEIRO,BRUNA GABRIELA SIQUEIRA SOUZA SUDRÉ,ELIZNARA 

FERNANDES CORREIA,PAULO DE SOUZA COSTA SOBRINHO 

 
E-mail: juliapinheiropo@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O Queijo Minas Artesanal (QMA) do Serro é produzido a partir de leite cru 

constituindo meio adequado a multiplicação de bactérias potencialmente patogênicas, 

representando importante questão de saúde pública. Um dos principais perigos microbiológicos 

ligados ao consumo de queijo de leite cru é a Listeria monocytogenes (Lm). Com intuito de 

garantir a inocuidade do QMA do Serro, o Instituto Mineiro de Agropecuária através da Portaria 

n° 1305, de 30 de abril de 2013, regulamenta que o período de maturação do QMA ocorra por 

no mínimo de 17 dias. Portanto, objetivo do estudo foi avaliar o comportamento de Lm durante 

a maturação do queijo minas artesanal do Serro. 

Foram coletadas amostras de massa de queijo de dois produtores de QMA do Serro. Após a 

coleta, foi realizada a inoculação de cinco cepas de Lm correspondendo a 2 x 108 UFC/ml na 

massa do queijo. Os queijos foram salgados de acordo com as práticas realizadas pelos 

produtores de queijo do Serro e armazenados a temperatura de 8º C e temperatura ambiente 

(média 21,48 º C). A maturação dos queijos a 8º C foi realizada em estufa tipo BOD e estes 

foram embalados e selados a vácuo, já a temperatura ambiente a maturação ocorreu em tábuas 

de madeira e desembalados. As amostras de queijo foram analisadas nos tempos de 1, 4, 7, 12, 

17, 22 dias de maturação. Para a enumeração de Lm alíquotas foram plaqueadas em superfícies 

de ágar Palcam e ágar Oxford e incubadas a 35ºC por 24 horas. Cinco colônias típicas foram 

submetidas à identificação bioquímica, por meio dos testes de produção de catalase, 

fermentação de carboidratos (xilose, ramnose), hemólise em ágar sangue de equino e 

motilidade. 

O comportamento de Lm durante a maturação foi distinto entre as temperaturas de incubação. 

Nos queijos maturados a temperatura ambiente, Lm não foi mais detectada (população < 10 

UFC/g) em 7 dias. Nos queijos armazenados a 8º C houve diferentes períodos de inativação da 

Lm de um produtor de queijo para outro. Em 22 dias de maturação houve inativação da Lm nos 

queijos de um produtor, não ocorrendo o mesmo para o outro produtor que ao final dos 22 dias 

apresentou uma contagem de 17 UFC/g. 

Pode-se concluir que a maturação por 17 dias a 8 º C não foi suficiente para inativação da Lm 

no queijo, apesar de ter havido uma redução significativa nas contagens. No entanto para as 

amostras maturadas a temperatura ambiente, a temperatura de maturação representou uma etapa 

crítica para a garantia da inocuidade do queijo minas artesanal do Serro. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0503 - Composição Nutricional de polpas de frutas produzidas 

em uma pequena agroindústria no norte de Minas Gerais 
 

JANNINE MENDES ALVES,LUCILENE SOARES MIRANDA,IVY SCORZI CAZELLI 

PIRES,VANESSA ALVES FERREIRA,ANA CATARINA PEREZ DIAS 

 
E-mail: janninemendes@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento do valor nutricional das 

polpas de frutas produzidas por uma uma pequena agroindústria do norte de Minas Gerais. 

A pesquisa apresenta um caráter quantitativo e foi construída a partir de observações do 

processo produtivo das polpas de abacaxi, acerola, cajá, goiaba, graviola, laranja, manga, 

tamarindo, umbu, framboesa, maracujá, acompanhada de pesagem em triplicata em todas as 

suas etapas de produção, incluindo o peso inicial das frutas, peso líquido da polpa, pesagem da 

água adicionada, do suco pronto para envase e da polpa já envasada. Os dados obtidos foram 

calculados com ajuda de planilha do excel com referência nas tabelas de composição química de 

alimentos onde obteve-se a composição das polpas de frutas para 100g. 

Os resultados dos cálculos nutricionais mostraram que esse produto possui valor energético 

variável, com valores que vão de 30,88 kcal/100g de polpa de cajá à 164,05 kcal/100g de polpa 

de maracujá, em função do valor de carboidratos totais encontrado variando entre 7,65 g/100g 

polpa de cajá e 29,67 g/100g polpa de maracujá. Foi encontrado um baixo conteúdo lipídico e 

proteico com valor máximo de 5,06g e 4,82g, respectivamente, encontrados em polpa de 

maracujá. Na avaliação do perfil de micronutrientes foi demonstrado que o potássio (815,40 

mg/100g de polpa de maracujá) e a vitamina C (941,40 mg/unidade de polpa de acerola) foram 

os que tiveram maiores quantidades. Os valores de fibras encontrados variaram entre 0,80 

mg/100g de polpa de laranja e 6,11 mg/100g de polpa de goiaba, porém os valores de fibras 

encontrados nas polpas de frutas estão superestimados, pois foi utilizado para o cálculo a 

composição de fibras da fruta (parte comestível), porém, devido ao peneiramento que existe no 

processo de produção para a retirada do conteúdo fibroso das frutas, os sucos apresentam um 

teor de fibras menor do o expresso neste trabalho.  

Diante dos resultados obtidos na avaliação da composição nutricional das polpas de frutas, é 

possível concluir que as polpas produzidas são de baixo valor energético e apresentam um 

excelente alimento devido a presença de importantes componentes nutricionais encontrados na 

mesma. 

 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0504 - Consumo alimentar em escolas publicas e privadas no 

município de Diamantina – MG 
 

IVY SCORZI CAZELLI PIRES,RENATA FONSECA COELHO,MARIANA BATISTA 

SOARES,LAHIS HAMANDA ANDRADE DE CASTRO ,LUCILENE SOARES 

MIRANDA,VANESSA ALVES FERREIRA,GUSTAVO JOSE FONTE BOA DO NASCIMENTO 

 
E-mail: ivycazelli@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Sabe-se que muitos produtos comercializados em cantinas escolares são de baixo 

valor nutritivo fato preocupante considerando-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade 

vem aumentando muito entre crianças e adolescentes. Com o objetivo de se conhecer melhor 

este aspecto avaliou-se o consumo alimentar de alunos dentro dos colégios de Diamantina – 

MG. O estudo foi realizado com 138 escolares de 7 a 10 anos provenientes de duas escolas 

públicas e duas privadas do município de Diamantina – MG (Comitê de Ética em Pesquisa/ 

UFVJM n° 043/08). Utilizaram-se questionários qualitativos que avaliavam os alimentos 

consumidos na escola, sejam eles provenientes de casa, vendidos na cantina ou elaborada na 

própria instituição. Estes continham uma relação de alimentos recomendados e não de acordo 

com legislação pertinente. Para a análise de frequência dos dados coletados nos questionários, 

foi utilizado o programa The SAS System Versão 9.00 (2002). Observou-se que 33,74% da 

amostra pertenciam ao 2º ano do ensino fundamental, 20,37% ao 3º ano, 24,07% ao 4º ano e 

21,81% cursavam o 5º ano nas respectivas escolas. Ao se avaliar o percentual de origem dos 

lanches consumidos pelos escolares pode-se perceber que 5,56% dos alunos não lancham 

durante o período de aula, 39,9% dos alunos consomem o lanche gratuito oferecido pelas 

escolas, 25,31% compram na cantina e 30,04% trazem lanche de casa. Avaliando os resultados 

dos alimentos domésticos e dos comprados nas cantinas escolares, pode-se perceber a 

preferência dos alunos por consumir alimentos proibidos, ou seja, em média 60,82% e 100% nas 

escolas públicas e particulares, respectivamente. Esse dado caracteriza um quadro preocupante 

em relação aos hábitos alimentares dentro das escolas, já que independente do fator 

socioeconômico as escolhas se assemelham. Avaliando os mesmos resultados, porém, 

distribuindo os alunos por ano escolar, percebe-se um alto índice de alimentos proibidos dentre 

todas as séries. Observa-se a necessidade de conscientização de alunos, pais, educadores e 

funcionários, independente da idade ou características dos colégios sobre alimentação escolar 

saudável para crianças. 

 
Apoio: FAPEMIG/ UFVJM 
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SINT0505 - Consumo de alimentos ultraprocessados por pacientes de 

uma Clinica Escola de Nutrição 
 
ROSIANE ROSA SILVA,NANDARA DOS SANTOS MARCOS,LUCIANA NERI NOBRE,KELLY 

DA ROCHA NEVES,ANA CAROLINA SOUZA SILVA 

 
E-mail: rosianerosasilvasilva@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Segundo o guia alimentar da população brasileira alimentos ultraprocessados são 

formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de 

alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos 

(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em 

matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e 

vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo descrever o consumo de alimentos 

ultraprocessados por pacientes atendidos na Clínica Escola de Nutrição da UFVJM no ano de 

2017. Para coleta dos dados foram avaliados dados de 220 prontuários. Para caracterizar esta 

amostra foram coletadas informações sobre consumo de alimentos ultraprocessados (avaliados 

por meio de recordatório alimentar de 24 horas aplicado na primeira consulta), idade, profissão, 

hábito de realizar refeições fora do domicílio. Posteriormente foi realizada análise descritiva 

destas variáveis. Os alimentos ultraprocessados foram agrupados nas seguintes categorias: 

guloseimas, bebidas adoçadas, refresco em pó, alimentos congelados, desidratados, pães 

industrializados, iogurtes industrializados, embutidos e outros). Em relação ao perfil desses 

pacientes, foi observado que a maioria era constituída de adultos com idade média de 29,27 

anos, estudantes (66,36%), e realizavam alguma refeição fora do domicílio (n=118; 53,9%). Em 

relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, a maioria (65,90%) consome esse tipo de 

alimento, com uma média de 2,33 alimentos por pessoa.  O grupo mais consumido foram os 

pães industrializados (média 1,75 alimento/dia), seguido do grupo das bebidas adoçadas (média 

de 1, 58 alimento/dia) e do grupo dos embutidos (média 1,31 alimento/dia). Pode-se concluir 

que os pacientes atendidos na Clínica Escola de Nutrição apresentam elevada prevalência de 

consumo de alimentos ultraprocessados, especialmente do grupo dos pães (biscoito, barras de 

cereais, pães integrais, entre outros) este resultado podem ser relacionados a prática de realizar 

refeições fora do domicílio e a exposição intensa à publicidade de alimentos não saudáveis. 

 
Apoio:  
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SINT0506 - CONSUMO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO DE 

GESTANTES DE DIAMANTINA: contribuição da fortificação dos 

derivados de trigo e milho 
 

IVANA THAYNARA SOUZA,NATANE APARECIDA DOS SANTOS,SUELEN NATANE 

SILVA,FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA,ANGELINA DO CARMO LESSA,MARIANA DE 

SOUZA MACEDO,NATALIA TENUTA KUCHENBECKER DO AMARAL,ROMERO ALVES 

 
E-mail: ivanathaynara@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Trata-se de um estudo transversal, observacional com objetivo de avaliar o consumo 

de alimentos fortificados com Ácido Fólico e Ferro por determinação legal, e a contribuição dos 

mesmos para o aporte de Ácido Fólico e Ferro  em gestantes no município de Diamantina – 

MG. Esse estudo é um subprojeto de um projeto de pesquisa maior que teve aprovação no CEP 

sob parecer no 721.108, e contou com apoio financeiro do CNPq (processo 481025/2013-8 ). 

Utilizou-se Recordatório de 24 horas para coleta de informações alimentares e questionário 

semiestruturado para informações demográficas, sociais, econômicas e de assistência à saúde. 

Foram investigadas 339 gestantes no período de agosto de 2014 a dezembro de 2015. Observou-

se uma contribuição relativa mediana (%) da ingestão de alimentos fortificados com Ácido 

Fólico e Ferro de 1,2 (0,0 -6,2) e 1,7 (0,0 – 10,3) respectivamente, para a ingestão geral. Para as 

necessidades segundo a Recommended Dietary Allowances (RDA) a contribuição relativa 

mediana (%) da ingestão de Ácido Fólico e Ferro dos alimentos fortificados foi de 1,2 (0,0 – 

5,4) e de 0,85 (0,03 – 5,7), respectivamente. As medianas de contribuição relativa (%) da 

ingestão de Ferro e Ácido Fólico para a ingestão geral  e para a RDA, correlacionou-se negativo 

e fracamente com a renda familiar. No entanto, para a ingestão geral  e para a RDA, 

correlacionou-se positivo e fortemente com a ingestão energética, de macronutrientes e fibras e 

Cálcio. Já a contribuição relativa (%) para a RDA, correlacionou-se e positivo e fracamente com 

a ingestão energética, gorduras e fibras. Apesar das falhas na disponibilidade de Ácido fólico 

nas tabelas de composição de alimentos, há suficiente quantidade de informações de ferro nas 

mesmas. Assim, para esse grupo, a ingestão de ferro e ácido fólico oriundos de alimentos 

fortificados contribuem em pequeno percentual para a ingestão geral desses nutrientes e em 

comparação às recomendações dietéticas. A Renda familiar parecer correlacionar com o 

percentual da contribuição desses alimentos para a ingestão geral e para as recomendações. 

 
Apoio: FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

5
1
7

  

 

 

 

 

 

 

SINT0507 - Contribuição na Ingestão Diária Recomendada (IDR) de 

nutrientes em porção de sucos produzidos com polpas de frutas 

artesanais do norte de Minas Gerais 
 

LUCILENE SOARES MIRANDA,JANNINE MENDES ALVES,IVY SCORZI CAZELLI 

PIRES,VANESSA ALVES FERREIRA,ANA CATARINA PEREZ DIAS 

 
E-mail: lucisoares1@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Objetivou-se determinar a porcentagem de contribuição no fornecimento de nutrientes 

pelo consumo de sucos de polpas de frutas produzidas no norte de Minas Gerais em relação à 

ingestão diária recomendada (IDR). A pesquisa foi quantitativa e construída a partir de 

observações do processo produtivo das polpas de: abacaxi, acerola, cajá, goiaba, graviola, 

laranja, manga, tamarindo, umbu, framboesa e maracujá, acompanhada de pesagem em 

triplicata das etapas de produção, que incluíam o peso inicial das frutas, peso líquido da polpa, 

pesagem da água adicionada, do suco pronto para envase e da polpa envasada. Após 

determinou-se a concentração de polpa em porção de 200ml de suco pronto e o cálculo 

energético, de macro e micronutrientes (Vit C e Potássio) fornecidas pela porção com o uso das 

tabelas de composição química de alimentos, e em seguida foi determinada a porcentagem de 

contribuição para os valores de recomendações nutricionais estabelecidas nas Dietary Reference 

Intakes - DRIs (Ingestão Dietética de Referência - IDR) conforme normas de rotulagem 

brasileira. Com base nos resultados foi possível constatar que houve baixa contribuição 

energética e de macronutrientes da porção de 200ml do suco das polpas numa dieta de 2000 

Kcal. A contribuição do suco das polpas de frutas para as recomendações diárias de energia 

ficou entre 0,71% (framboesa) e 3,04% (maracujá); para as recomendações diárias de proteínas 

e carboidratos variou entre 0,24% (manga) e 2,38% (maracujá) e de 1,05% (framboesa) a 3,87% 

(tamarindo), respectivamente. Quanto ao teor de micronutrientes, a vitamina C atingiu o 

recomendado pelo suco de polpa de acerola (958,14%), seguido pelo suco de laranja com 

contribuição de 56,68%. Os valores de potássio para os sucos das polpas analisadas não 

apresentaram uma contribuição diária tão expressiva deste nutriente variando entre 0,80 (cajá) a 

6,44% (maracujá). O teor de fibras encontrado ficou entre 1,52 e 9,65%, em suco de polpa de 

laranja e goiaba respectivamente, porém, os valores de fibras encontrados nas polpas de frutas 

podem estar superestimados, já que na produção da polpa há o peneiramento para se obter 

textura mais fina. Conclui-se que a porção do suco produzido com as polpas de frutas 

analisadas, sem adição de açúcar, contribuem com pouca energia e macronutrientes em uma 

dieta diária de 2000 Kcal, que é uma característica do grupo de alimento a que pertencem. 

Porém alguns sucos como os de laranja e acerola se apresentaram ricos em vitamina C. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0508 - CONTROLE METABÓLICO E CLÍNICO DE IDOSOS 

COM DIABETES MELLITUS (DM) DO ALTO VALE 

JEQUITINHONHA/MG 
 
JULIA TEREZA APARECIDA CALDEIRA PRATES,RENATA ARAUJO DA CRUZ,MARILEILA 

MARQUES TOLEDO,ALESSANDRA HUGO DE SOUZA,ELIANE DE ARAUJO,LUCIANA 

NERI NOBRE 

 
E-mail: jujutacp@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar se idosos com DM atendidos em 

Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) estão com bom controle metabólico e 

clínico. Trata-se de um estudo maior de cunho investigatório e retrospectivo com idosos em 

condição clínica de diabetes atendidos no CEAE, Diamantina/MG. A coleta dos dados ocorreu 

no período de junho de 2017 a fevereiro de 2018 após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sob o número 

2044018/2017. Para pesquisa foram respeitados os aspectos éticos conforme resolução 

n°466/12. Foram avaliadas condições socioeconômicas, de estilo de vida, marital, de saúde (por 

questionário elaborado para esse fim) e exames bioquímicos (obtidos de registro de prontuário 

do CEAE). Foi observado que os idosos tem média de idade de 68,8±6,2 anos, a maioria é do 

gênero feminino (n=45, 76,1%), casados (n=28, 44,4%), aposentados, vivem com a renda per 

capita média de R$838,8 e residem com uma média de 3 pessoas no domicílio. A maioria está 

com excesso de peso (68,2%, n=43) e tem em média 10,6 ± 8,9 anos de diagnóstico de DM. Dos 

63 participantes, 33 (52,3%) faziam uso de antidiabético oral (ADO), 22 (34,9%) usavam 

associação de ADO e insulina e 8 (12,8%) usavam apenas insulina. Sobre o controle 

metabólico, um número elevado de idosos está com mau controle metabólico, sendo que valores 

de hemoglobina glicada acima do recomendado ocorreu em 28,5% (n=18), de colesterol total 

em 25,3% (n=25), de LDL-colesterol em 38,0% (n=24), triacilgliceróis em 17,4 % (n=11), e 

baixo nível de HDL-colesterol ocorreu em 63,4% (n=40) dos idosos. Diante desses resultados 

observa-se que a maioria dos idosos apresentaram excesso de peso e mau controle metabólico 

de DM, embora sejam acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Neste sentido, espera-se 

que os resultados desta pesquisa possam contribuir para transformar e auxiliar as decisões dos 

gestores do serviço, no intuito de melhorar as condições metabólicas e clínicas dos idosos com 

DM  e tentar diminuir as chances de complicações futuras. 

 
Apoio: PIBIC/CNPQ -PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
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SINT0509 - Dieta de cafeteria altera a ingestão calórica de ratos 

Wistar com indução de obesidade. 
 

JÉSSICA SENA GONÇALVES,SIBELLE APARECIDA MADUREIRA COSTA ,LETÍCIA 

FERNANDES GOMES,ARTHUR ROCHA GOMES,AMANDA ESCOBAR 

TEIXEIRA,ALEXANDRE ALVES DA SILVA,MAYARA RODRIGUES LESSA,NISIA A. VILLELA 

DESSIMONI PINTO,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: jessicase.na@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A obesidade é caracterizada como uma doença multifatorial, possuindo etiologia 

genética e/ou ambiental. O excesso de tecido adiposo é atingido geralmente quando há um 

consumo excessivo de alimentos, ocasionando um aumento da energia diária ingerida em 

relação ao gasto energético. Dietas de cafeteria são utilizadas em modelos animais com o intuito 

de mimetizar uma alimentação ocidental humana, rica em lipídios e carboidratos simples, 

possuindo ainda alta palatabilidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos nutricionais 

da dieta de cafeteria desde a lactação em ratos Wistar. O estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética no uso de Animais (CEUA/UFVJM) através do protocolo 041/16. Foram utilizadas 14 

ninhadas de ratos Wistar mantidas individualmente sob condições padrões. Cada ninhada era 

composta por uma rata-mãe e 8 filhotes (6 machos e 2 fêmeas), que formaram durante o período 

da lactação (21 dias), os grupos: Controle (CTRL) – receberam ração padrão (Nuvilab®) e água 

ad libitum (n = 7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – dieta de cafeteria (ração, chocolate amendoim e 

biscoito) e água ad libitum (n = 7 ninhadas). Após os 21 dias, os filhotes machos foram alojados 

individualmente, permanecendo com a mesma dieta até os 120 dias de vida. Foram avaliados: 

ingestão total alimentar (ITA), ingestão calórica total (ICT), ganho de peso, coeficiente de 

eficiência alimentar (CEA), índice de massa corporal (IMC) e o índice de adiposidade (IA). O 

grupo CAF obteve menor ITA e maior ICT em relação ao grupo CTRL. Embora não tenha sido 

constatada indução de hiperfagia no grupo CAF, o aumento da ingestão calórica pode estar 

relacionado a uma alteração no metabolismo energético desses animais. O grupo CAF obteve 

maior ganho de peso, CEA e IMC em relação ao grupo CTRL. A alta ingestão calórica do grupo 

CAF, com consumo elevado de gorduras do tipo saturadas e de açúcares simples, promoveu 

uma eficiência maior para o ganho de peso e também um maior índice de massa corporal. O 

grupo CAF apresentou maior IA em relação ao grupo CTRL. O maior índice de adiposidade 

desses animais demonstra que estes foram induzidos à obesidade, podendo ainda indicar uma 

íntima relação com o desenvolvimento de dislipidemias e doenças cardiovasculares. Os animais 

CAF possuíram maior ingestão calórica em relação ao grupo CTRL, o que culminou com maior 

ganho de peso, CEA, IMC e índice de adiposidade. Tais fatos sugerem que o grupo de dieta de 

cafeteria foi induzido a obesidade. 

 
Apoio: CAPES/ UFVJM. 
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SINT0510 - Dieta de cafeteria desde a lactação altera o perfil lipídico 

sérico de ratos Wistar. 
 

LETÍCIA FERNANDES GOMES,JÉSSICA SENA GONÇALVES,SIBELLE APARECIDA 

MADUREIRA COSTA ,ARTHUR ROCHA GOMES,AMANDA ESCOBAR 

TEIXEIRA,ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS,MAYARA RODRIGUES LESSA,NISIA A. 

VILLELA DESSIMONI PINTO,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: fernandesglg@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A dieta de cafeteria vem sendo utilizada para induzir obesidade em animais, sendo 

composta por alimentos de alta palatabilidade, como gorduras saturadas e açúcares simples. Sua 

utilização de forma crônica pode promover aumento de tecido adiposo, elevação dos lipídios 

plasmáticos, hiperglicemia e resistência à insulina. O objetivo desse trabalho foi analisar a 

bioquímica de ratos Wistar tratados desde a lactação com dieta de cafeteria. O experimento foi 

aprovado pelo Comitê de Ética no uso de Animais (protocolo 041/16). Foram utilizadas 14 

ninhadas de ratos da linhagem Wistar, alojadas individualmente, sob condições padrões. As 

ninhadas eram compostas por uma rata-mãe (70 dias de idade) e 8 filhotes (6 machos e 2 

fêmeas) que formaram durante o período de lactação (21 dias), os grupos: Controle (CTRL) –

ração comercial e água ad libitum (n=7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – dieta de cafeteria e água 

ad libitum (n=7 ninhadas). Após os 21 dias, os filhotes machos foram alojados individualmente, 

permanecendo com a mesma dieta até os 120 dias de vida. Foram avaliados no sangue: glicose; 

colesterol total; triacilglicerol; HDL-c; LDL-c e VLDL-c. Foi aplicada uma Análise de 

Variância, seguida do teste de Newman-Keuls, quando apropriado (p < 0,05). Ao comparar os 

dois grupos, não houve elevações nos índices de glicose sérica, colesterol total e HDL-c. O 

grupo CAF apresentou maiores índices de LDL-c, VLDL-c e triacilglicerol em relação ao 

CTRL. O LDL-c é produzido no fígado e é responsável por carrear moléculas de gordura do 

tecido hepático para a corrente sanguínea. A elevação dos índices de LDL-c pode promover a 

deposição de lipídios nos vasos sanguíneos, aumentando o risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares como a aterosclerose, hipertensão arterial e doença arterial 

coronariana. A função fisiológica do VLDL-c é fazer o transporte do triacilglicerol que está 

armazenado no fígado para a circulação. Por sua vez, o triacilglicerol é uma molécula de 

gordura utilizada como uma das principais reservas de energia do corpo. Seus índices elevados 

estão fortemente ligados a uma ingestão alimentar desequilibrada e a presença de um processo 

dislipidêmico.  Conclui-se que a dieta de cafeteria promoveu uma alteração no perfil lipídico 

dos animais, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 
Apoio: CAPES E UFVJM. 
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SINT0511 - Dieta de cafeteria desde a lactação promove esteatose 

hepática em ratos Wistar 
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SENA GONÇALVES,ARTHUR ROCHA GOMES,AMANDA ESCOBAR 

TEIXEIRA,ALEXANDRE ALVES DA SILVA,MAYARA RODRIGUES LESSA,NISIA A. VILLELA 

DESSIMONI PINTO,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: sibelle_costa18@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Dietas de cafeteria são utilizadas com o intuito de mimetizar uma alimentação 

ocidental humana, rica principalmente em gorduras e açúcares. Uma das consequências da sua 

utilização em animais é o desenvolvimento de esteatose hepática ou de doença hepática 

gordurosa não-alcóolica. O objetivo desse trabalho foi analisar os danos de uma dieta de 

cafeteria desde a lactação no tecido hepático de ratos Wistar. O experimento foi aprovado pelo 

Comitê de Ética no uso de Animais (protocolo 041/16). Foram utilizadas 14 ninhadas de ratos 

Wistar alojadas sob condições padrões. As ninhadas eram compostas por uma rata-mãe e 8 

filhotes, que formaram durante o período da lactação (21 dias), os grupos: Controle (CTRL) – 

ração comercial e água ad libitum (n=7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – dieta de cafeteria (ração, 

chocolate, amendoim e biscoito) e água ad libitum (n= 7 ninhadas). Após os 21 dias, os filhotes 

machos foram alojados individualmente, permanecendo com a mesma dieta até os 120 dias de 

vida. Foram avaliados: peso absoluto e relativo do fígado; lipídeos e colesterol hepático; estado 

redox do órgão. Foi aplicada uma Análise de Variância, seguida do teste de Newman-Keuls 

quando apropriado (p < 0,05). Não houve diferença no peso absoluto e relativo do fígado. O 

grupo CAF obteve maiores índices de lipídeos e de colesterol hepáticos em relação ao CTRL. 

Dietas ricas em gorduras podem levar ao acúmulo de lipídeos no tecido hepático; a ingestão de 

açúcares simples em grande quantidade eleva a glicose circulante, que é convertida em ácidos 

graxos no meio intracelular, que por sua vez, são levados para o fígado. CAF obteve maior 

expressão das enzimas glutationa peroxidase e superóxido dismutase. Para os marcadores de 

estresse oxidativo, proteína carbonilada e malondialdeído, não houve diferença entre os grupos. 

O aumento das enzimas antioxidantes trata-se de um mecanismo de compensação para 

manutenção da homeostase redox. O acúmulo de ácidos graxos no tecido hepático provindos da 

dieta favorece a geração de espécies reativas de oxigênio, fato que é acompanhado pelo 

aumento da síntese das enzimas antioxidantes. No entanto, os radicais livres formados não 

foram suficientes para modificar a homeostase redox, não promovendo a peroxidação lipídica 

no tecido hepático. O grupo CAF obteve maior acúmulo de lipídeos totais e colesterol no 

fígado, além de maior expressão de enzimas antioxidantes. Esses achados podem sugerir que 

esses animais desenvolveram um quadro de esteatose hepática. 

 
Apoio: CAPES/UFVJM 
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SINT0512 - Dieta de cafeteria durante a lactação promove distúrbios 

metabólicos na mãe e maior ganho de peso na ninhada 
 

LUZIANE DOS SANTOS ROCHA,DEIVIANY SANTANA SANTOS LIMA,ARTHUR ROCHA 

GOMES,AMANDA ESCOBAR TEIXEIRA,ALEXANDRE ALVES DA SILVA,MAYARA 

RODRIGUES LESSA,NISIA A. VILLELA DESSIMONI PINTO,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: luzianerp@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A nutrição materna tem papel importante no crescimento ponderal dos filhotes e na 

saúde da mãe. Para indução de obesidade em animais destaca-se a utilização de dieta de 

cafeteria, composta por alimentos de alta palatabilidade, como gorduras saturadas e açúcares 

simples. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de uma dieta de cafeteria nos parâmetros 

nutricionais de ratas Wistar lactentes e no ganho de peso da ninhada. O experimento foi 

aprovado pelo Comitê de Ética no uso de Animais (protocolo 041/16). Foram utilizadas 14 

ninhadas de ratos Wistar alojadas sob condições padrões. As ninhadas eram compostas por uma 

rata-mãe e 8 filhotes, que formaram durante o período da lactação (21 dias), os grupos: Controle 

(CTRL) – ração comercial e água ad libitum (n = 7 ninhadas); Cafeteria (CAF) – dieta de 

cafeteria (ração, chocolate, amendoim e biscoito) e água ad libitum (n = 7 ninhadas). Foram 

avaliados nas mães: ganho de peso; ingestão alimentar e calórica; coeficiente de eficiência 

alimentar; índice de massa corporal e de adiposidade; bioquímica do sangue (glicose; colesterol 

total e frações; triacilglicerol).  Na prole foi avaliado o peso corporal e o ganho de peso. Foi 

aplicada uma Análise de Variância, seguida do teste de Newman-Keuls quando apropriado (p < 

0,05). As mães CAF obtiveram menores valores de ingestão alimentar e calórica, ganho de 

peso, coeficiente de eficiência alimentar e índice de massa corporal. As mães CAF também 

apresentaram maior índice de adiposidade e LDL-c plasmático que CTRL. Com relação aos 

filhotes, CAF obtiveram maior ganho de peso que CTRL. A fase de lactação é uma das mais 

exigentes nutricionalmente, tanto para a mãe, como para o filhote. A dieta de cafeteria possui 

alta densidade calórica, o que promoveu a menor ingestão alimentar. Por ser pobre em proteínas 

levou a menor eficiência no ganho de peso e no índice de massa corporal das mães. Sua 

constituição rica em açúcares e gorduras, no entanto, promoveu maior acúmulo de gordura no 

tecido adiposo e aumento dos níveis de LDL-c. Nos filhotes, uma possível alteração na 

composição do leite materno pode ter influenciado no maior ganho de peso durante a fase de 

lactação. Tais fatos demonstram o risco da utilização de uma dieta rica em gorduras e açúcares 

para a mãe e para a ninhada em desenvolvimento na fase de lactação, com possibilidades de 

distúrbios metabólicos para ambos. 

 
Apoio:  
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SINT0513 - EFEDRINA ALTERA A ANSIEDADE E LOMOCOÇÃO 

DE RATOS WISTAR TRATADOS DESDE A LACTAÇÃO COM 

DIETAS DE CAFETERIA 
 

DEIVIANY SANTANA SANTOS LIMA,ARTHUR ROCHA GOMES,AMANDA ESCOBAR 

TEIXEIRA,MAYARA RODRIGUES LESSA,NISIA A. VILLELA DESSIMONI 

PINTO,ALEXANDRE ALVES DA SILVA,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: deivianyslima@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A efedrina é uma droga conhecida como um potente estimulador do sistema nervoso 

central. Alguns pesquisadores relatam a comprovação da efedrina como capaz de promover 

hiperlocomoção em testes animais. 

   As taxas de obesidade nos primeiros anos de vida vêm aumentando proporcionalmente às 

disfunções neurológicas havendo evidências de que a obesidade materna é um fator de risco 

para o desenvolvimento na prole de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, além de 

ansiedade e transtornos depressivos. 

  Ratos tratados desde o período pós-natal com dietas hipercalóricas demonstram alterações em 

testes comportamentais, como ansiedade através do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) e 

locomoção no Campo Aberto. 

   O experimento foi aprovado pelo CEUA/UFVJM - protocolo 043/15. Foram utilizadas 12 

ninhadas de ratos da linhagem Wistar. As ninhadas eram compostas por uma rata-mãe e 8 

filhotes (6 machos e 2 fêmeas) recém-nascidos que formaram, durante o período de lactação, os 

grupos: Controle (C) e Cafeteria (CAF). 

   Os animais controle receberam ração padrão e água ad libitum, além de injeção intraperitoneal 

de salina (n = 12); Controle Efedrina (C-E) – os animais receberam ração padrão e água ad 

libitum, além de injeção intraperitoneal de efedrina(n = 12);  Cafeteria (CAF) – os animais 

receberam dieta de cafeteria e água ad libitum, além de injeção intraperitoneal de salina (n=12); 

Cafeteria (CAF-E) – os animais receberam dieta de cafeteria e água ad libitum, além de injeção 

intraperitoneal de efedrina (n=12). 

   Entre o 113º e o 117º dia de vida, os animais foram destinados para os testes 

comportamentais. Cada animal realizou apenas um teste, sendo metade (n = 36) designada ao 

Labirinto em Cruz Elevado, e o restante (n = 36) para o Campo Aberto. 

  O grupo CAF obteve maior número de entradas nos braços fechados do LCE e uma tendência 

em atravessar maior número de quadrantes no início do teste de Campo Aberto, sugerindo 

aumento da locomoção. A efedrina proporcionou: maior número de entradas nos braços 

fechados; de entradas e tempo de permanência nos braços abertos do LCE; maior número de 

entradas, tempo de permanência no centro e do número de quadrantes atravessados no campo 

aberto; para o tratamentos CAF-E  resultou em um efeito ansiolítico e de aumento da 

locomoção. As alterações no comportamento frente à efedrina indicam que os animais CAF 

possuem uma alteração no sistema dopaminérgico, que culmina com aumento do efeito 

ansiolítico e de locomoção da droga. 

 
Apoio: COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS- CEUA 
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SINT0514 - Efeitos da ingestão do óleo de pequi em indicadores 

clínicos e inflamatórios da colite ulcerativa aguda em camundongos 
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LIMA,PAULO HENRIQUE EVANGELISTA SILVA,MATEUS FERREIRA MENDES,NILMA 
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MORENO,ELIZABETHE ADRIANA ESTEVES 

 
E-mail: gardenia.neves18@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O objetivo deste estudo (Protocolo CEUA/UFVJM no: 039/2016) foi avaliar os 

efeitos da ingestão do óleo de pequi sobre indicadores clínicos e inflamatórios da colite 

ulcerativa aguda em camundongos. Foram utilizados 40 camundongos C57/BL/6, divididos em 

4 grupos: Grupo Controle (C), Grupo Controle Colite (CC), Grupo Óleo de pequi (O), Grupo 

Colite Óleo de pequi (CO). Todos os animais receberam água e ração comercial ad libitum e os 

grupos O e CO receberam também 280 mg de óleo de pequi em 1,11g de ração por 5 semanas. 

As massas corporais e a ingestão alimentar foram monitoradas durante este período. No 

primeiro dia da quinta semana, os animais CO e CC passaram a receber uma solução aquosa de 

dextran sulfato de sódio (DSS) a 1,5% para a indução da CUL. Ao longo dos sete dias 

subsequentes, a massa corporal, a consistência das fezes e a presença de sangramento retal 

foram monitorados diariamente para a avaliação do índice de atividade de doença (IAD). No 

oitavo dia desta semana, todos os animais foram eutanasiados, os baços, os cólons e o sangue 

foram coletados para análises de massa, comprimento e dosagem de citocinas, respectivamente. 

A ingestão alimentar e ganho de massa corporal não diferiram entre os grupos experimentais 

após 4 semanas de ingestão do óleo de pequi. Ao final da quinta semana, a ingestão do óleo de 

pequi pelo grupo CO reverteu a perda de massa corporal (% de alteração de peso: C=2,23±3,63; 

O=-0,96 ±3,25; CC=-4,13±7,12; CO=2,54±3,64; p˂0,05) e reduziu o IAD (C=0,09±0,16; 

O=0,19±0,17; CC=2,13±1,30; CO=1,03±1,08 p<0,05) em relação ao grupo CC. A massa do 

baço, o comprimento do cólon e as concentrações plasmáticas de TNF e IL12 não diferiram 

entre os grupos. Os grupos CC e CO tiveram concentrações de IL-6 maiores que o C (C= 

3,25±1,68; O=4,96 ±1,94; CC=11,42±2,94; CO= 9,22±4,93, p˂0,05). A colite (CC) elevou as 

concentrações de IFN e IL4 plasmáticos e a ingestão do óleo de pequi pelo grupo CO reverteu 

esses efeitos (IFN: C=3,28±2,81; O=1,92 ±2,24; CC=10,18±2,42; CO=4,04±2,26; IL4: 

C=2,37±1,64; O=3,27 ±1,31; CC=4,84±2,35; CO=1,70±1,11, p˂0,05). Assim sugere-se que a 

ingestão do óleo de pequi tenha atenuado a resposta inflamatória e as manifestações clínicas da 

colite ulcerativa aguda. 

 
Apoio: FAPEMIG (APQ-02529-17) 
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SINT0515 - Efeitos da ingestão do óleo de pequi na termogênese de 

camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. 
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ESTEVES 
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Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O objetivo deste estudo (Parecer CEUA/UFVJM no. 012/2017) foi avaliar efeitos da 

ingestão do óleo de pequi na termogênese de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. 

Para tal, 27 camundongos da linhagem Swiss, machos, foram distribuídos em três grupos 

experimentais por 10 semanas: grupo C, que recebeu dieta controle, grupo HL, que recebeu 

dieta hiperlipídica (60% das Kcal) e grupo HLP, que recebeu dieta hiperlipídica + óleo de pequi, 

na proporção de 2,25g para cada 100g de dieta, em substituição à banha de porco. Na última 

semana do experimento, o consumo de oxigênio (VO2) e a produção de gás carbônico (VCO2) 

de todos os animais foram medidos por calorimetria indireta para a determinação do gasto 

energético, do quociente respiratório (QR) e das taxas de oxidação de lipídeos e carboidratos. 

As massas corporais (g), o comprimento corporal (cm) e a ingestão alimentar (g e Kcal) foram 

monitorados durante todo o experimento para os cálculos do índice de Lee (IL) e do coeficiente 

de eficiência energética (CEE). No último dia do experimento, todos os animais foram 

eutanasiados para coleta do tecido adiposo dos compartimentos retroperitoenal, epididimal e 

mesentérico e posterior cálculo do índice de adiposidade visceral (IAD%). As massas corporais 

finais dos grupos HL e HLP foram 22,12 e 18,38% superiores (p<0,05) às do grupo C. O 

mesmo padrão de comportamento foi observado para o IL. O grupo HL apresentou o maior 

IAd% (11,48%) (p<0,05), seguido pelo HLP (9,78%) e pelo C (8,12%). Os grupos HL e HLP 

tiveram os maiores CEE (p<0,05) comparados com o C. O gasto energético foi menor para os 

grupos HL (156,48 kcal/dia/kg^75) e HLP (158,42 kcal/dia/kg^75) em comparação ao C 

(168,77 kcal/dia/kg^75) (p<0,05). Não houve diferença para o QR entre os grupos. Entretanto, a 

taxa de oxidação de CHO do grupo C (11,16 mg.min-1) foi superior (p<0,05) às taxas dos 

grupos HL (5,34 mg.min^-1) e HLP (5,26 mg.min^-1). Comportamento inverso foi observado 

para as taxas de oxidação de lipídeos (7,86 mg.min^-1 < 9,56 mg.min^-1 = 9.45 mg.min^-1 para 

C, HL e HLP, respectivamente, p<0,05). Apesar de a ingestão do óleo de pequi em dieta 

hiperlipídica ter promovido menor adiposidade visceral, não modificou a termogênese dos 

animais experimentais. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0516 - EFEITOS DA REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

ASSOCIADO A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM 

INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE PESO NA CIDADE DE 

DIAMANTINA-MG 
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CHALUB DIAS,LETÍCIA DOS SANTOS BARBOSA,DANIELE FERREIRA DA SILVA,ANA 
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E-mail: jacklayara@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A obesidade é um problema de saúde pública, que afeta milhares de pessoas no 

mundo, e um dos principais colaboradores para o aumento da prevalência de doenças crônicas 

não transmissíveis. Pensando nesta realidade, indivíduos adultos (n final=9), foram inseridos em 

um Projeto de Reeducação Alimentar Associado à Prática de Exercícios Físicos (PRANEX), 

com o intuito de melhorar o estilo de vida e consequentemente a composição corporal. Este 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (com número de parecer 1.125.549). Como critérios 

para participação os indivíduos deveriam ter entre 20 e 40 anos de idade, serem sedentários e 

possuírem Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 25Kg/m². Como indicadores da composição 

corporal foram utilizados o IMC, gordura corporal (%), gordura visceral e tecido muscular (kg), 

obtidos através do método Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA). Foram solicitados os 

seguintes exames bioquímicos: glicemia em jejum, triacilgliceróis, colesterol total e frações. O 

projeto ocorreu em quatro meses de forma individualizada para cada voluntário, com prescrição 

de planos alimentares com restrição de 500 kcal, e retornos quinzenais para avaliação do 

consumo alimentar e da composição corporal através da antropometria, associados à prática de 

exercícios físicos três vezes por semana. Nenhum paciente apresentou glicemia de jejum maior 

que 100mg/dL, a média foi de 81,87mg/dL. Já o perfil lipídico, 5 pacientes apresentaram 

alteração em pelo menos 2 parâmetros; 2 estavam com o colesterol total e a Lipoproteína de 

baixa densidade aumentadas (LDL), outro com o LDL alto e Lipoproteína de alta densidade 

(HDL) diminuída, os outros 2 apresentaram alterações nos triacilgliceróis e Lipoproteína de alta 

densidade (VLDL).  100% dos participantes tiveram uma redução no Índice de Massa Corporal 

(IMC) final (média = 0,45kg/m²), diminuição das medidas antropométricas (média = 2,44cm da 

circunferência da cintura e 4,22cm da circunferência do quadril), diminuição do percentual de 

gordura corporal (média = 3,58%) e gordura visceral (média = 144g), e consequente diminuição 

nos fatores de risco para as doenças crônicas. Desta forma estratégias que envolvam a 

reeducação alimentar e nutricional associada à prática de exercícios físicos, são de extrema 

relevância em para o controle destas doenças, assim como a presença de uma equipe 

multidisciplinar para um melhor suporte aos pacientes. 

Palavras-chave: obesidade, doenças crônicas, atividade física. 
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SINT0517 - Efeitos da substituição da banha de porco por azeite de 

oliva extra virgem em ratos Wistar. 
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GOMES,MAYARA RODRIGUES LESSA,NISIA A. VILLELA DESSIMONI 

PINTO,ALEXANDRE ALVES DA SILVA,TANIA REGINA RIUL 

 
E-mail: thaismorais94@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Dietas com elevado teor de lipídeos são capazes de romper o balanço energético entre 

ingestão e perda energética, e resultar em obesidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 

efeitos metabólicos da substituição da banha de porco por azeite de oliva extra virgem em ratos 

Wistar. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

UFVJM (Protocolo nº 036/2015). Foram utilizados 12 ratos Wistar adultos, distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos: Controle (C) - recebeu ração padrão (Nuvilab®) e água ad 

libitum (n = 6) e Hiperlipídica (BAI) – recebeu nos primeiros 45 dias ração padrão acrescida de 

banha de porco (20% p/p) e água ad libitum, e nos 46 dias restantes ração padrão acrescida de 

azeite de oliva extra virgem (20% p/v). Ao final do 91º os animais foram colocados em jejum e 

no dia seguinte foram anestesiados e eutanasiados. Foram avaliados a ingestão alimentar e 

calórica total; peso corporal e ganho de peso; coeficiente de eficiência alimentar (CEA); índice 

de massa corporal; comprimento naso-anal, do fêmur e da tíbia; peso de órgãos, tecido adiposo 

abdominal; glicose, colesterol total, HDL e triglicérides do sangue. Os animais do grupo BAI 

obtiveram ingestão alimentar menor, porém sem diferença na ingestão calórica, demonstrando 

que esses consumiram dentro das suas necessidades energéticas. O grupo BAI obteve maior 

ganho de peso e CEA durante o período 0-45 dias em relação ao grupo controle, fato que não 

ocorreu no período de 46-91 dias. O tipo de gordura utilizado em cada um dos períodos foi, 

provavelmente, o fator que influenciou para a eficiência no ganho de peso. Houve maior 

acúmulo de gordura no tecido adiposo abdominal do grupo BAI ao final do experimento, 

sugerindo que a dieta hiperlipídica foi capaz de induzir a obesidade. Os animais do grupo BAI 

apresentaram maior comprimento da tíbia, sugerindo um aumento da força mecânica em 

resposta a uma adaptação do osso para suportar a carga. O coração e o fígado do grupo BAI 

possuíram maior peso ao final do experimento em relação ao grupo controle. Esses aumentos de 

peso provavelmente estão relacionados à composição da dieta, rica em gorduras com a 

incorporação dos ácidos graxos nestes órgãos. Não houve diferença nos níveis plasmáticos de 

glicose e lipídeos analisados. A substituição da banha de porco por azeite de oliva extra virgem, 

não foi capaz de evitar o desenvolvimento de obesidade nos animais. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0518 - Efeitos diferenciais de duas doses de óleo de pequi 

(Caryocar brasiliense) na colite ulcerativa induzida em camundongos. 
 

EDIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS,ARTENIZIA CRISTE LIMA,GARDENIA CORDEIRO 

NEVES,PAULO HENRIQUE EVANGELISTA SILVA,MATEUS FERREIRA MENDES,NILMA 

NAYARA NEVES,GUSTAVO EUSTÁQUIO BRITO ALVIM DE MELO,LAUANE GOMES 

MORENO,ELIZABETHE ADRIANA ESTEVES 

 
E-mail: edivaniasantosnutri@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Neste estudo (Protocolo CEUA/UFVJM no: 039/2016), foram avaliados efeitos 

diferenciais de duas doses de óleo de pequi (OP) sobre indicadores clínicos e histopatológicos 

da colite ulcerativa (CUL) em camundongos. O protocolo do estudo foi dividido em duas fases: 

1) tratamento com OP, quatro semanas e 2) tratamento com OP+indução da colite, uma semana. 

Na fase 1, 15 camundongos C57BL/6 machos foram divididos nos grupos: Controle-C: 

receberam ração comercial, Dose 1 - D1: receberam ração comercial e 180 mg de OP/dia; e 

Dose 2 - D2: receberam ração comercial e 280 mg de OP/dia. Na fase 2, a CUL foi induzida em 

todos os animais com a ingestão de solução aquosa de dextran sulfato de sódio a 1,5%. A 

ingestão alimentar e as massas corporais foram monitoradas durante todo o protocolo. Na fase 

2, a perda de massa corporal, a consistência das fezes e a presença de sangramento retal foram 

monitorados diariamente para o cálculo do índice de atividade de doença-IAD. No oitavo dia da 

Fase 2, os animais foram eutanasiados para coleta de amostras do cólon e posterior análises 

histopatológicas. Foi avaliada a somatória de scores referentes à profundidade e extensão de 

erosão, presença e profundidade de infiltração de células imunes e presença de folículos 

linfoides, para o cólon total e para as porções inicial, mediana e distal. Ao final da Fase 1, o 

grupo D2 ganhou mais massa corporal que o C (p<0,05). Ao final da Fase 2, todos os animais 

do grupo C e 20% dos grupos D1 e D2 perderam massa corporal. Além disso, 20% dos animais 

D1 mantiveram as massas corporais e 10% dos D1 assim como 60% do D2, ganharam massa. 

No sexto dia os grupos D1 e D2 apresentaram scores de consistência das fezes reduzidos 

quando comparados ao C (p<0,05). Não houve diferença na ingestão alimentar e no IAD total 

entre os grupos. Foi observada uma tendência de aumento do score histopatológico total para 

ambos os grupos que ingeriram óleo de pequi (C: 13,0; D1: 24,5; D2: 25,5). Ainda, tal score foi 

maior nas partes distais em todos os grupos, com tendência de aumento superior para o grupo 

D2 na parte distal, em relação aos demais (C: 12,5; D1: 11; D2: 16). Assim, não houve efeitos 

diferenciais entre as doses testadas. De maneira geral, a ingestão do óleo de pequi, independente 

da dose, atenuou os indicadores clínicos avaliados, mas promoveu maior dano à mucosa 

colônica. 

 
Apoio: FAPEMIG (APQ-02529-17) 
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E-mail: medlu1@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Trata-se de um estudo metodológico do tipo desenvolvimento. A primeira fase do 

estudo, que é sua elaboração, seguiu os passos propostos por pesquisador que orienta como 

desenvolver projetos de elaboração e qualificação de material educativo. Para a construção da 

tecnologia educativa inicialmente foi avaliado alguns elementos que norteiam a prática docente 

nas escolas, quais sejam: 1) Os conteúdos listados no Currículo Básico Comum do Ensino 

Fundamental da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que deverão ser lecionados 

no ensino fundamental I; 2) Alguns planos de aulas elaborados por docentes do ensino 

fundamental I de uma escola municipal, para análise de como os conteúdos listados no 

Currículo Básico Comum têm sido trabalhados, e que em quais conteúdos a Educação 

Alimentar e Nutricional poderia ser incluída. Após esta etapa foram elaboradas atividades 

educativas com inclusão de Educação Alimentar e Nutricional de forma interdisciplinar para 

serem utilizadas no ensino fundamental I. Para esta elaboração foi respeitada a estrutura em 

torno das competências e habilidades que o Currículo Básico Comum recomenda que seja 

trabalhado no ensino fundamental I.A segunda etapa é a validação por juízes especialistas, e 

será realizada baseada em metodologia adequada para este fim. Inicialmente será validado o 

conteúdo, aparência, e adequabilidade, organização, estilo da escrita, aparência e motivação 

junto ao grupo-alvo. Os juízes serão diferentes profissionais: nutricionistas responsáveis pela 

disciplina Educação Alimentar e Nutricional, pedagogos, design gráfico e docentes do ensino 

fundamental I. Para esta avaliação os juízes deverão responder um formulário que consta de 

alguns itens a serem julgados e deverão atribuir uma nota final, com variação de zero a cinco 

pontos referente ao conteúdo global da tecnologia. Após esta etapa a tecnologia educativa 

passará pelos ajustes necessários considerando as sugestões dos especialistas, e na sequencia 

docentes que lecionam no ensino fundamental I fará também sua validação.O Projeto foi 

submetido a um comitê de ética cujo número do parecer é 2034130. Este Comitê explicitou que 

o projeto não cabe a análise ética tendo como respaldo a resolução no 510 de 07 de abril de 

2016. 
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SINT0520 - Fatores de risco cardiometabólicos em um grupo de 

adultos com excesso de peso e sedentários em Diamantina-MG. 
 

LETÍCIA DOS SANTOS BARBOSA,JAQUELINE LAYARA RODRIGUES RAMOS ,KÁTIA 

ADAIR SOARES,DANIELE FERREIRA DA SILVA,KELLY DA ROCHA NEVES,ANA 

CAROLINA SOUZA SILVA,RODRIMARY EUZÉBIO GOMES 

 
E-mail: leticiasblele@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O presente projeto visou conhecer o perfil da ingestão alimentar e avaliar os fatores de 

risco associados ao excesso de peso, para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas em 

um grupo de indivíduos adultos e sedentários da cidade de Diamantina-MG. O estudo foi 

transversal constituído de uma amostra de 39 voluntários. O perfil da ingestão alimentar foi 

avaliado pelo questionário de frequência alimentar subdividido em alimentos risco e protetores 

de doenças cardiometabólicas. Foram analisadas condições sociodemográficas, 

comportamentais, história pregressa, atual e bioquímica, além da análise da composição 

corporal mediante o exame de absortometria radiológica de dupla energia. Quanto ao perfil 

nutricional, o peso, estatura, índice de massa corporal, circunferência da cintura e quadril e a 

relação entre ambos também foram avaliadas. Para avaliar os fatores de risco de doenças 

cardiometabólicas associados ao excesso de peso utilizou-se o teste de correlação de Pearson ou 

Spearman e regressão linear. O projeto foi aprovado pelo CEP com número de parecer 

1.125.549. Identificou-se uma associação significativa da idade com o índice de massa corporal 

e glicemia e de adiposidade e glicemia ao índice de massa corporal. Os resultados mostraram 

que medidas para o controle do excesso de peso sejam adquiridas o quanto mais cedo na vida 

das pessoas para diminuição dos fatores de risco associados a esse. 

Palavras chave: Doenças Cardiovasculares. Ingestão Alimentar. Sobrepeso. Obesidade. 
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SINT0521 - Para não ficar dengoso 
 

BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS,PAULA ARYANE BRITO ALVES,ARTENIZIA CRISTE 

LIMA,ÍTALO GOMES REIS ,LAVÍNIA NANCY GONÇALVES DE FREITAS,PATRICK LOPES 

DIAS ,KARINA LOUÍSE BRANT NÉTO,TACIO SANTOS SILVA 

 
E-mail: bbrunamalu@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Introdução Mesmo com uma diminuição dos dados de incidência da doença dengue 

no ano de 2017 em comparação com o mesmo período do ano de 2016,segundo dados da 

Secretaria de Vigilância em Saúde de 2017.A dengue ainda é preocupante, pois está também 

associada a outras doenças como, febre de chikungunya e febre pelo vírus Zika, que vem 

aumentando os números de casos no pais. Objetivo Desenvolvimento de ações educativas de 

incentivo à prevenção da Dengue para crianças de uma escola estadual, no município de 

Diamantina/MG. Metodologia O projeto está sendo realizado em uma escola pública do 

Município de Diamantina, no período entre agosto de 2017 a julho de 2018, beneficiando cerca 

de 280 alunos de 6 a 12 anos do turno da tarde, alunos da educação infantil e do ensino 

fundamental da Escola Estadual Matta Machado. Para iniciar o projeto, foi realizada uma 

reunião com os nove acadêmicos selecionados para apresentação e capacitação dos mesmos. 

Também confeccionaram, em conjunto, material educativo (para cada faixa etária) referente à 

dengue, agente, vetor, formas de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e 

controle. Em seguida será realizado o encontro I com os alunos em sala de aula, momento em 

que será explicado o objetivo do projeto e certificado o interesse dos estudantes em participar do 

projeto “Para Não Ficar Dengoso”. Será agendado um encontro II, onde as crianças aprenderão 

sobre o agente etiológico; vetor; formas de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e 

controle da Dengue, momento em que será utilizado o material educativo confeccionado para a 

orientação dos alunos e de seus responsáveis. Vale ressaltar que todas as atividades realizadas 

serão desenvolvidas de forma lúdica com base em cada faixa etária. Por meio da metodologia 

empregada, pretende-se incentivar práticas que possam contribuir para o controle da Dengue, 

enfatizando as ações que possam prevenir a proliferação dos focos do mosquito. Com a redução 

dos focos pretende-se contribuir para a redução da incidência dessa doença entre os residentes 

do município de Diamantina/MG. Considerações finais Espera-se com este projeto proporcionar 

às crianças do ensino fundamental de uma pública de Diamantina, bem como suas famílias e 

professores, oportunidade para fazer escolhas prudentes perante cada situação, estimular 

atitudes positivas e dinâmicas em relação ao controle da Dengue. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA E ESCOLA ESTADUAL MATTA 

MACHADO. 
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SINT0522 - PERFIL DOS BEBÊS INTERNADOS NA UTI 

NEONATAL NUMA MATERNIDADE NO INTERIOR DE MINAS 

GERAIS 
 
JOÃO PEDRO VIANA DIAS,DALILA GOMES DE OLIVEIRA,NAYARA MARTINS ZILLE DE 

MIRANDA,LUCIANA NERI NOBRE 

 
E-mail: joaopedrovdias@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O atendimento a recém-nascidos em UTI neonatal está relacionado à prematuridade, 

ou alguma doença que exija cuidado intensivo. O presente estudo tem como objetivo descrever 

o perfil dos bebes internados numa UTI neonatal de uma maternidade no interior de Minas 

Gerais no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. Para coleta dos dados foi elaborado 

um questionário especificamente para este fim. O qual contemplou informações referentes ao 

tipo de parto que o recém-nascidos (RNs) nasceu, semanas gestacionais, peso ao nascimento, 

tempo de retenção na UTI, contato pele a pele com a mãe na sala de parto, tipo de alimentação e 

forma de administração. Durante o período de pesquisa foram admitidas no projeto 13 lactantes, 

dessas 100% com gestação única. A maioria dos RNs (69,2%) nasceram de parto normal, e 

30,8% de cesárea de emergência. Os RNs nasceram com uma média de 31 semanas, sendo que 

61,5% (n=8) com idade gestacional de 25 a 30 semanas, 15,4% (n=2) com idade gestacional 

maior que 30 semanas e menor que 35 semanas, e entre 35 a 40 semanas. A média de peso dos 

RNs foi de 1,350 Kg. A principal causa para retenção dos bebês na UTI foi à prematuridade e 

síndrome respiratória aguda. Sobre o contato pele a pele com a mãe na sala de parto, na primeira 

meia hora de vida, 53,8% tiveram e 46,2% não tiveram esse contato. Sobre o tipo de 

alimentação, 100% alimentavam-se com leite materno, e 23% recebiam complementação com 

fórmula láctea. A administração da dieta por sonda ocorreu em 92,3% dos bebês e 7,7% 

utilizava a seringa. De acordo com os resultados identificados o perfil de bebês internados na 

UTI são bebês que nascerem pré-termo e consequentemente com baixo peso ao nascimento. 

Espera-se que essa caracterização epidemiológica dos RNs atendidos nesta maternidade sirva de 

entendimento sobre o perfil traçado nesta unidade de saúde. 

Palavras-chave: Neonatal. UTI. Prematuridade 

 

 
Apoio: UFVJM/PROEX/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
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SINT0523 - Perfil nutricional da população idosa cadastrada em uma 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de 

Diamantina/MG 
 
FABIANA ROSSI HAMACEK AGUILAR,DAIANA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA,FERNANDA 

COELHO PEREIRA ,FRANCIELY MAYARA DIAS PEREIRA,OLGA BEATRIZ LOPES,SANNY 

LARA DA SILVA LAGE,FLÁVIO DE CASTRO MAGALHÃES 

 
E-mail: frhamacek@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O estado nutricional tem importante implicação no contexto do envelhecimento, uma 

vez  que os hábitos alimentares podem prevenir as doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM). Logo, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar o estado nutricional de idosos assistidos por uma equipe 

multiprofissional em saúde do idoso de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município 

de Diamantina/MG. Os idosos foram avaliados por meio de um questionário semiestruturado e 

pela aferição de parâmetros antropométricos. As medidas antropométricas aferidas foram: peso 

(kg), estatura (m), perímetro da cintura (PC) (cm) e, posteriormente, foi calculado o índice de 

massa corporal (IMC), realizado a partir da fórmula: IMC = peso (kg)/ estatura2 (m2). A 

classificação do perfil nutricional foi feita conforme Lipschitz (1994). O PC foi medido com fita 

métrica inelástica e a classificação quanto ao risco para doenças cardiovasculares foi feita 

segundo os valores preconizados pela  International Diabetes Federation (IDF), 2005. Dos 40 

idosos avaliados, 28 eram do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Mais de 80% dos idosos 

não relataram queixas em relação a alergia e/ou intolerância a algum alimento, apetite ruim, e 

dores ou dificuldades na mastigação e deglutição. Oito idosos relataram episódios de 

constipação e quatro de diarreia. Dos idosos avaliados 57,5% relataram sentir boca seca, o que 

pode ser explicado pelo fato de que a maioria relatou pouca ingestão de água durante o dia (3 a 

5 copos). Das patologias relatadas as de maior frequência foi a HAS (57,5%), seguida do DM 

(15%). Entre as DCNT mais comuns na velhice, destacam-se a HAS e o DM, que, juntas, são 

consideradas como os principais fatores de risco para o desenvolvimento de complicações 

renais, doenças cardíacas e cerebrovasculares, segundo VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

2010 e Duncan, et al., (2012). Em relação ao estado nutricional 60% foram classificados com 

sobrepeso e 15% baixo peso e a maioria dos idosos (32) apresentou PC maior que a valor de 

referência o que indica risco para doenças cardiovasculares. Assim, pode-se concluir que o 

diagnóstico nutricional de idosos tem grande importância para obtenção de dados que podem 

nortear posterior efetivação de ações de promoção e prevenção em saúde pública viabilizando a 

melhoria da saúde dos idosos de um município, principalmente em relação as DCNT que os 

acometem. 
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SINT0524 - PERFIL SOCIOECONÔMICO, MARITAL E 

GESTACIONAL DE PUÉRPERAS INTERNADAS EM UM 

HOSPITAL FILANTROPO DO INTERIOR DE MINAS GERAIS 
 
DALILA GOMES DE OLIVEIRA,JOÃO PEDRO VIANA DIAS,NAYARA MARTINS ZILLE DE 

MIRANDA,LUCIANA NERI NOBRE 

 
E-mail: dalilagomesoliveira@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo descrever o perfil das puérperas que se hospedaram na 

casa da gestante e puérperas (CAGEP) para acompanhar seus filhos internados em UTI neonatal 

de um hospital no interior de Minas Gerais. Trata-se de dados parciais de um projeto de 

pesquisa intitulado “efeito de preparações a base de milho na produção de leite materno” que 

está em andamento. O período de coleta dos dados é de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. 

Durante este período 14 puérperas foram incluídas no estudo e foram submetidas à aplicação de 

um formulário socioeconômicas, marital, características da gestação atual e de aleitamento 

materno. Observou-se que a média da idade foi de 23,5 anos, com 57,14% delas com idade 

variando de 17 a 24 anos (n=9), 21,43% com idade entre 25 e 32 (n=3) e 7,14% com a idade de 

37 anos (n=1). A maioria reside na zona urbana (n=8; 57,14%). Sobre estado marital, a maioria 

é amasiada (n=5; 35,71%), seguidas de solteiras (n=5, 35,71%) e casadas (n=4; 28,58%). 

Pequena parte delas trabalham fora do domicilio (n=4;28,57%), e dessas 75% (n=3) com 

carteira assinada. Em relação à escolaridade duas tem ensino fundamental ou menos (14,3%), 

três tem ensino superior (21,43%) e nove tem o ensino médio ou menos (64,29%). Quanto ao 

número de filhos vivos, a maioria é primípara (n=9; 64,29%) Entre as que têm outros filhos, a 

maioria (n=4; 80%) amamentou exclusivamente até os seis meses. Quanto ao número de 

consultas pré-natal da gestação atual, 7,14% (n=1) relaram ter tido de 1 a 3 consultas, 50% 

(n=7) de 4 à 7 consultas e 35% (n=5) realizaram acima de 7 consultas. Os profissionais que 

realizaram o pré-natal foram, em sua maioria, enfermeiras e/ou clínico geral. Somente 21,43% 

(n=3) receberam orientações sobre aleitamento materno durante as consultas do pré-natal e 

35,71% (n=5) receberam orientações sobre cuidados com as mamas e tiveram suas mamas 

avaliadas por um profissional da saúde. Das intercorrências da gestação, 42,86% (n=6) 

relataram ter tido infecção urinária, 14,29% (n=2) tiveram doença hipertensiva específica da 

gestação, 14,29% (n=2) apresentaram anemia e 14,29% (n=2) relataram hemorragia em algum 

momento da gravidez. Das voluntárias avaliadas, 28,57% (n=4) estavam sendo suplementadas 

com sulfato ferroso. De acordo como os resultados observados pode-se concluir que as 

puérperas hóspedes da CAGEP no período avaliado são mulheres jovens, com escolaridade 

mediana, não exercem atividade remunerada e que vivem em união consensual. 

 
Apoio: UFVJM/PROEX/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
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SINT0525 - Processo de elaboração de uma cartilha sobre alimentação 

especial 
 
NANDARA DOS SANTOS MARCOS,ROSIANE ROSA SILVA,KELLY DA ROCHA NEVES,ANA 

CAROLINA SOUZA SILVA,LUCIANA NERI NOBRE 

 
E-mail: nandarasantos@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doenças e enfermidades(OMS), assim sendo, a alimentação saudável, ou seja, 

equilibrada e balanceada quanto a seus componentes nutricionais podem auxiliar no estado de 

saúde física. Para auxiliar os pacientes que procuram a Clínica Escola de Nutrição para 

orientação de uma alimentação saudável, duas bolsistas estudantes do curso de Nutrição, e três 

nutricionistas desenvolveram uma cartilha para ser um instrumento utilizado para promoção de 

educação nutricional nesta Clínica. Esta atividade está incluída como parte das ações do projeto 

de extensão intitulado: Programa de Atendimento Nutricional: uma oportunidade de educação à 

mesa. Para elaboração da cartilha, inicialmente foi realizada seleção de receitas contendo 

alimentos/ingredientes com potencial funcional. Alimentos considerados funcionais são aqueles 

que conferem benefícios fisiológicos e/ou reduzem o risco de doenças crônicas, além de suas 

funções básicas nutricionais e que, portanto auxiliam de alguma forma indivíduos saudáveis ou 

com demandas alimentares específicas como, por exemplo, os intolerantes à lactose. Após esta 

etapa todas as preparações foram testadas no Laboratório de Segurança Alimentar e Nutricional 

do Departamento de Nutrição onde foram registradas informações para construção da ficha 

técnica da receita contendo informações nutricionais, porcionamento, forma de preparo e 

rendimento. Dentre as receitas que compõem a cartilha pode ser citado: bolo de banana com 

aveia, que não utiliza leite nem açúcar, sendo assim bolo que pode ser consumido por pessoas 

intolerantes à lactose e por diabéticos. Dentre os ingredientes, com potencial funcional, 

presentes nas receitas tem-se a castanha do Brasil, aveia, uva passa, inhame, banana, 

manjericão, gengibre, hortelã, abacaxi e limão. A castanha-do-Brasil pode conferir proteção ao 

coração, reduzir inflamação, e favorecer cicatrização além de poder substituir a farinha de trigo 

em muitos produtos, principalmente os de panificação. O gengibre por sua vez auxilia no 

metabolismo corporal, nos processos inflamatórios, e pode ser usado em molhos, sucos, sopas 

dentre outros. Além das receitas e fotos das mesmas, a cartilha dá sugestões de uma alimentação 

saudável. A cartilha poderá auxiliar os pacientes a adotarem hábitos alimentares saudáveis sem 

abrir mão do prazer de comer, especialmente os que precisarem fazer alguma restrição 

alimentar. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEX), DEPARTAMENTO DE 

NUTRIÇÃO UFVJM 
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SINT0526 - REGULAMENTAÇÃO REFERENTE Á 

COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E CONSUMO 

ALIMENTAR EM COLÉGIOS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 

-  MG 
 

GUSTAVO JOSE FONTE BOA DO NASCIMENTO,MARIANA BATISTA SOARES,RENATA 

FONSECA COELHO,LAHIS HAMANDA ANDRADE DE CASTRO ,IVY SCORZI CAZELLI 

PIRES,VANESSA ALVES FERREIRA,LUCILENE SOARES MIRANDA 

 
E-mail: gustavofonteboan@gmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: Apesar da alta prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares no Brasil e no 

mundo as crianças continuam a consumir diariamente alimentos de baixo valor nutritivo. Com o 

intuito de promover saúde nos colégios foram publicadas em todo país regulamentações que têm 

como objetivo informar à comunidade quais alimentos não devem ser vendidos em cantinas 

escolares. Diante deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o consumo de 

alimentos dentro de colégios de Diamantina e comparar com o que preconiza a lei que tem por 

objetivo disciplinar a comercialização dos produtos vendidos nas cantinas escolares públicas e 

privadas em Minas Gerais. O estudo foi realizado com 138 crianças de escolas públicas e 

privadas do município de Diamantina – MG (Comitê de Ética em Pesquisa/ UFVJM n° 043/08). 

Utilizou-se questionários qualitativos que avaliavam os alimentos consumidos na escola, sejam 

eles provenientes de casa, vendidos na cantina ou elaborados na própria instituição. Estes 

continham uma relação de alimentos recomendados e não de acordo com legislação pertinente. 

Para a análise de frequência dos dados coletados nos questionários, foi utilizado o programa The 

SAS System Versão 9.00 (2002). Observou-se que 39,9% dos alunos consomem a alimentação 

escolar gratuita, 25,31% compram na cantina escolar, 30,04 % trazem lanche de casa e 5,56% 

dos alunos não lancham durante o período escolar Alguns alunos consumiam mais de uma 

modalidade de alimento dentro do colégio. Alguns traziam lanches domésticos e compravam 

nas cantinas sendo que destes, 71% consomem alimentos proibidos e 37% alimentos saudáveis. 

Dos que compravam somente lanche na cantina, 100% compravam algum tipo de alimento não 

recomendado e quando estes compravam um segundo alimento, 72% deles eram não 

recomendados. Observou-se que as guloseimas representaram o maior consumo dos alimentos 

não recomendados com 36% e 58,9% nos grupos que somente compraram nas cantinas 

escolares e no grupo que compraram na cantina e trouxeram de casa, respectivamente. No grupo 

que somente trouxeram alimentos de casa, os mais prevalentes foram o biscoito recheado 

(32,4%) e o suco em pó (32,4%). Observou-se que dentre os alimentos saudáveis estavam o 

biscoito salgado sem recheio (24,3%) e as frutas (28,2%). Observa-se a necessidade de 

desenvolver programas de educação nutricional que envolvam educadores,  escolares e seus 

familiares, conscientizando-os melhor sobre os direitos dos cidadãos a alimentação adequada. 

 
Apoio: FAPEMIG/ UFVJM 
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SINT0527 - Segurança Alimentar na Comunidade Quilombola 

Marques: Curso Teórico-Prático e Confecção de Material Didático. 
 

JULIANA DARA RABELO SILVA,JIHAN MURTA RASLAN,AGNES MARIA GOMES 

MURTA,NADJA MARIA GOMES MURTA 

 
E-mail: julianadaraa@hotmail.com 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: O acesso regular e permanente a alimentos de qualidade é um direito de todos. Sabe-

se que a população de baixa renda, apresenta maior vulnerabilidade quando se trata de 

problemas decorrentes de alimentos contaminados ou deteriorados, bem como estão sujeitos a 

alimentação desbalanceada que causam agravos à saúde. Ação de Extensão realizada na 

comunidade Quilombola Marques – Carlos Chagas/MG com 30h/a de atividades interventivas 

voltadas à segurança alimentar no que diz respeito a qualidade dos alimentos. A ação objetivou 

fornecer conhecimento teórico e prático sobre Higiene pessoal e de alimentos, e trabalhar o 

novo Guia Alimentar para população brasileira (2014); bem como realizar acoleta de fotos para 

confecção de uma cartilha como material didático para a comunidade. As atividades foram 

realizadas no Centro Comunitário da Comunidade. Inicialmente foi abordado a importância da 

higiene pessoal, seguida de uma dinâmica cujo o objetivo foi mostrar as principais regiões 

esquecidas durante a lavagem das mãos. Em seguida foi abordado  o tema Higiene de alimento 

– em ambas atividades foi realizado o passo a passo da correta higienização, bem como a coleta 

de fotos para cartilha.  Também foi realizado com a comunidade discussão oral sobre o Guia 

Alimentar para população brasileira (2014), seguida de algumas práticas: os participantes 

colaram figuras de alimentos em cartazes de acordo com sua classificação (in natura, 

minimamente processado, processado ou ultraprocessado); após foi realizada uma atividade em 

que alimentos foram expostos de acordo com sua classe: alimentos processados e 

ultraprocessados foram apresentados as quantidades de sal, açúcar e gordura; ao final foi feita 

degustação destes alimentos sendo discutidas as principais diferenças observadas referentes ao 

sabor, cheiro e textura.  Os participantes aprenderam a importância e como manter o alimento 

seguro para o consumo individual e coletivo, bem como a importância de uma alimentação 

baseada em alimentos in natura e minimamente processados e limitada em processados e 

ultraprocessados, como meio de promoção da saúde e valorização da agricultura e  da cultura 

alimentar local. O material coletado (fotos) foi utilizado para a confecção de uma cartilha tendo 

como base os assuntos abordados, que será impressa para que os moradores da comunidade 

possam atuar como multiplicadores das informações e do conhecimento adquirido.  

*BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para população Brasileira. 2ed. 2014. 
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SINT0528 - TESTE DE ACEITABILIDADE DE PREPARAÇÕES À 

BASE DE MILHO NUMA MATERNIDADE NO INTERIOR DE 

MINAS GERAIS 
 
NAYARA MARTINS ZILLE DE MIRANDA,JOÃO PEDRO VIANA DIAS,MARIANA MUNIZ DA 

SILVA,LUCIANA NERI NOBRE,MARIELLY DA CONCEIÇÃO AZEVEDO,LOURENA LOPES 

DE SOUZA 

 
E-mail: nayara_zille@yahoo.com.br 

 
Área: NUTRIÇÃO 

 

Resumo: A Organização Mundial da Saúde recomenda que o aleitamento materno seja mantido 

de forma exclusiva até o sexto mês de vida e continuado até dois anos ou mais. Porém, algumas 

práticas e ocorrências clínicas hospitalares podem dificultar o início da lactação, tais como: 

recém-nascidos prematuros, baixo peso ou intercorrências neonatais que obriguem à internação. 

Paralelo a isto, há uma ansiedade materna ao lidar com um recém-nascido que necessita de 

cuidados especiais, o que reflete na própria produção de hormônios necessários à lactação. 

Diante dessas dificuldades, o estudo teve como objetivo avaliar a aceitabilidade de preparações 

a base de milho (bolo de milho verde, pudim de milho verde, farofa de milho verde, caldo de 

milho, canjiquinha de milho, canjiquinha doce, bolo de milho diet, pudim de milho diet e 

canjica branca), por serem alimentos citados como com propriedade de aumentar a produção de 

leite – efeito galactogogo – em lactantes. Se bem aceitas, essas preparações deverão fazer parte 

do cardápio de um hospital no interior de Minas Gerais, especialmente para mães hospedadas na 

casa da gestante e puérpera (Cagep), a fim de auxiliar no aumento da produção de leite materno. 

A elaboração das preparações alimentícias e o teste de aceitabilidade ocorreram na referida 

maternidade durante o ano de 2017. O método de análise sensorial utilizado foi o teste de 

aceitabilidade. Para este método foi utilizada uma escala hedônica verbal e uma escala de 

atitude o qual mede o quanto uma pessoa gostou ou desgostou do produto, para assim avaliar a 

sua aceitabilidade. Participaram da análise sensorial uma média de 55 puérperas internadas nos 

dias dos testes na Maternidade do referido hospital, seus acompanhantes e puérperas hóspedes 

da Cagep. A média de idade das julgadoras foi de 25-30 anos. Dentre as preparações testadas, o 

bolo de milho verde (n=55; 100%) foi a de melhor aceitação, seguida da canjica branca (n=53; 

96,36%), canjiquinha doce (n=51; 92,72%), pudim de milho verde (n=49; 89,09%), farofa de 

milho verde (n=47; 85,45%), caldo de milho (n=44; 80%), pudim de milho verde diet (n=43; 

78,18), bolo de milho diet (n=42; 76,36%) e canjiquinha de milho (n=41; 74,54%). Os 

resultados indicam que as preparações testadas tiveram excelente aceitação e farão parte do 

cardápio do hospital, com a finalidade de estimular a lactogênese de puérperas hospedadas na 

Cagep.  

Palavras-chaves: Aleitamento materno. Análise sensorial. Preparações de milho. 
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SINT0529 - A associação da dor de dente na performance mastigatória 

de crianças pré-escolares. 
 
JANINE EMANUELLE DE ALMEIDA GOMES,DÉBORA SOUTO DE SOUZA,MARIA ELIZA 

DA CONSOLAÇÃO SOARES,EDNELE FABYENE PRIMO MIRANDA,WARLEY OLIVEIRA 

SILVA,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: ijemanuelle@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Em crianças, uma boa função mastigatória é de extrema importância para o seu 

adequado crescimento e desenvolvimento. Em função de se conhecer melhor a função 

mastigatória de pré-escolares, este estudo teve por objetivo avaliar a associação da dor de dente 

e performance mastigatória (PM) em crianças de 3 a 5 anos, das escolas públicas de 

Diamantina/MG. Este foi um estudo transversal, realizado nas próprias escolas públicas de 

Diamantina. O cálculo amostral resultou em 125 crianças, dez crianças foram adicionadas 

devido a possibilidade de perda. A dor de dente foi avaliada pelo questionário de desconforto 

dentário, na versão validada para o português (DDQ-B), que é direcionado aos pais/responsáveis 

de crianças de até 5 anos. A PM foi avaliada pelo tamanho medinho da partícula (x50), 

encontrado pelo método de peneiragem, o material teste utilizado foi o Optocal e as crianças 

realizavam 20 ciclos mastigatórios com mastigação habitual. A cárie foi avaliada pelo 

International Caries Detection and Assessment System (ICDAS), as unidades mastigatórias 

foram avaliadas pela oclusão de um molar decíduo superior com o molar decíduo inferior 

(considerado uma unidade mastigatória, sendo o total máximo de quatro unidades 

mastigatórias). Um questionário socioeconômico foi aplicado aos pais, onde foi perguntado 

alguns dados das crianças, como idade e sexo, bem como perguntas em relação a renda familiar 

e escolaridade dos pais. Realizaram o estudo 130 pré-escolares, o tamanho mediano da partícula 

foi de 4.00mm. A PM foi correlacionada com número de dentes posteriores perdidos (r= -0.287; 

p=0.001); unidades oclusais (r= -0.262; p=0.003) escore total do DDQ (r= 0.195; p=0.028). No 

modelo linear final dividido por hierarquias, apenas a sétima pergunta do DDQ-B “se a criança 

chora a noite enquanto dorme (relacionada a dor de dente) associou-se a PM. Conclui-se que, 

crianças que choram a noite, devido a dor de dente, podem ter uma alteração na sua PM. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0530 - A cárie dentária está associada aos sinais de déficit de 

atenção/hiperatividade e ao fator socioeconômico? 
 

ISABELLA MOTA PEREIRA VELOSO,ISABELA ALMEIDA PORDEUS,MÁRCIO 

ALEXANDRE HOMEM DE FARIA JUNIOR,ALINE MARIA DO COUTO,MARIA LETICIA 

RAMOS JORGE,SAUL MARTINS PAIVA 

 
E-mail: isabella.veloso@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma das alterações 

comportamentais mais comuns na infância que se caracteriza por sintomas de desatenção, 

hiperatividade/impulsividade em níveis elevados podendo causar disfunção executiva. A 

disfunção executiva está relacionada à habilidade de planejamento e organização, podendo 

desencadear alterações em toda a trajetória de vida do indivíduo. Piores hábitos de higiene bucal 

e maior prevalência de cárie dentária têm sido relatados em crianças com TDAH. No entanto, 

ainda há uma escassez de estudos que avaliem a associação entre cárie dentária e TDAH em 

amostras representativas. O objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre sinais de 

TDAH (desatenção, hiperatividade/impulsividade), funções executivas e experiência de cárie 

dentária em escolares de 7 a 12 anos de idade. Também investigou-se possível associação com 

fatores socioeconômicos e demográficos.  Aprovação ética e termos de consentimento foram 

obtidos (Parecer CEP: 045/11). Foi realizado um estudo de caso-controle com 532 crianças 

selecionadas aleatoriamente em escolas públicas e privadas da cidade de Diamantina, Minas 

Gerais. Os grupos caso e controle foram pareados (1:1) pelas variáveis idade e sexo. 

Informações socioeconômicas/demográficas foram coletadas por meio de questionários 

enviados aos pais. Todas as crianças foram submetidas a exame clínico para avaliação da cárie 

dentária de acordo com o índice CPO-D/ceo-d, à avaliação intelectual através do teste das 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e avaliação das funções executivas por meio dos 

testes Cubos de Corsi e Digit Span. Os sinais de desatenção e hiperatividade/impulsividade 

foram investigados pelo preenchimento da escala Swanson, Nolan e Pelham - versão IV 

(SNAP-IV) pelos pais e professores. A análise estatística envolveu a distribuição de frequência 

dos dados, teste qui-quadrado de McNemar e regressão logística condicional (p <0,05; IC 95%). 

Os resultados da regressão logística multivariada ajustada demonstraram que crianças relatadas 

como desatentas pelos pais (OR = 2,41, IC 95%: 1,03-5,61, p = 0,041) e a menor renda mensal 

familiar (OR: 2,44, 95% IC: 1,71-3,48, p < 0,001) foram significativamente associados à 

experiência de cárie dentária. Conclui-se que crianças consideradas desatentas pelos pais, 

apresentaram maior chance de ter experiência de cárie dentária, independente da renda mensal 

familiar. 
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SINT0531 - A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 
 
ANA LUÍSA BARROSO DE PAULA,HELOISA HELENA BARROSO,MARIA LETICIA RAMOS 

JORGE 

 
E-mail: analuisabarrosop@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O aleitamento materno é considerado o alimento ideal para o crescimento e 

desenvolvimento saudável de uma criança, no qual o exercício que ela faz para retirar o leite da 

mama, além de propiciar os benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais, irá possibilitar 

o adequado desenvolvimento do sistema estomatognático. O conhecimento materno sobre sua 

importância é de grande relevância para o sucesso do mesmo uma vez que o desmame precoce 

poderá levar à ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado e assim interferir no sistema 

estomatognático prejudicando as funções de respiração, mastigação e deglutição da criança 

ocasionando em uma má-oclusão dentária, respiração bucal e alteração motora- oral. 

O crescimento da face da criança é um processo de maturação gradativo associado à 

remodelagem de tecidos duros e moles, sendo a intensa atividade muscular o principal fator para 

o desenvolvimento craniofacial. O sistema estomatognático é composto por diferentes 

estruturas: ossos, músculos, articulações, dentes, lábios, língua, bochechas, glândulas, artérias, 

veias e nervos, que devem estar em equilíbrio para um harmônico funcionamento e suas 

funções, que envolve a sucção, deglutição, mastigação, respiração e a fala, que serão 

aprimoradas após o nascimento. 

A alimentação por via oral é de extrema importância para o desenvolvimento normal do sistema 

estomatognático, pois, com o estímulo de exercício físico contínuo, propiciará o 

desenvolvimento da musculatura e ossatura bucal, que direcionará o crescimento de estruturas 

importantes, como o seio maxilar para a respiração, desenvolvimento do tônus muscular, 

crescimento ântero-posterior dos ramos mandibulares, além de impedir alterações nesse sistema, 

gerada por qualquer modificação anatômica ou funcional das estruturas. 
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SINT0532 - Acupuncture on anxiety and inflammatory events 

following surgery of mandibular third molars: a split-mouth, 

randomized, triple-blind clinical trial 
 
IGHOR ANDRADE FERNANDES,ANNA CATHARINA VIEIRA ARMOND,JOSÉ CRISTIANO 

RAMOS GLÓRIA,RODRIGO GALO,CÁSSIO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS,SAULO 

GABRIEL MOREIRA FALCI 

 
E-mail: ighor.af@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: The objective of this study was to compare the effect of acupuncture and placebo 

acupuncture for the control of pain, edema, and trismus following the extraction of third molars 

and control of preoperative anxiety. Sixteen patients with a mean age of 22.5 (±3.45) years 

received four acupuncture sessions, one prior to surgery and 24, 48 and 72 hours after each 

surgery, left and right teeth. Edema evaluations 

were determined using the measurements of the face and trismus by maximum mouth opening 

at the baseline and 24, 48, 72 hours and 7 days following surgery. Postoperative pain was 

evaluated by the patients with a visual analogue scale at the moments, 24, 48 and 72 hours 

following surgery. Anxiety was evaluated using the Stait-Trait Anxiety Inventory and the Visual 

Analogue Scale at the baseline, before and after acupuncture prior to surgery. Statistical analysis 

was performed using the paired T-test and Wilcoxon. Acupuncture showed better performance 

in the control of 

edema at 48 hours (p=0.026), 72 hours (p=0.046) and 7 days (p=0.040) when compared to 

placebo. There was no statistical difference in the control of pain, trismus, and anxiety between 

the groups. 
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SINT0533 - Alterações bucais em recém-nascidos do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
 
POLIANA VALDELICE DA CRUZ,CAROLINA DE CASTRO MARTINS,CRISTIANE BACCIN 

BENDO NEVES,INGRID GOMES PEREZ OCCHI ALEXANDRE,SAUL MARTINS 

PAIVA,ISABELA ALMEIDA PORDEUS 

 
E-mail: polianavcruz@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este estudo transversal objetivou avaliar a prevalência de lesões de mucosa oral em 

recém-nascidos. A amostra consistiu em 411 recém-nascidos internados no Alojamento 

Conjunto (AC) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). 

Os recém-nascidos, de até 27 dias de vida, foram examinados no próprio leito por uma cirurgiã-

dentista previamente treinada e calibrada para o exame da cavidade bucal. O teste Kappa foi 

utilizado para a verificação da concordância intra-examinador (0,90) e inter-examinador (0,90). 

Foram incluídos todos os bebês recém-nascidos vivos e internados no AC do HC-UFMG, sendo 

excluídos aqueles cujos pais não autorizaram a participação no estudo. As variáveis coletadas 

foram as lesões de mucosa: nódulos de Bohn, pérolas de Epstein, cistos de lâmina dentária, 

anquiloglossia, mucocele e rânula. Os dados foram analisados de forma descritiva. As lesões de 

mucosa mais comuns foram os cistos de inclusão (65%). A prevalência encontrada para as 

Pérolas de Epstein, Nódulos de Bohn e cistos da lâmina dentária foram respectivamente 39,9%, 

19,5% e 5,6%. A anquiloglossia representou 15% das alterações, mucocele 3,4% e rânula 1,2%. 

É necessária a inclusão de um odontopediatra na equipe de neonatologia hospitalar, a fim de 

diagnosticar, orientar e fornecer cuidados odontológicos, quando necessário, frente às possíveis 

alterações. 
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SINT0534 - AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO NA MAXILA 

DERIVADO DE CISTO DENTÍGERO: ABORDAGEM 

CONSERVADORA 
 

HELENA CLARA SANTOS OLIVEIRA,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA 

GONÇALVES,ESTEPHANE PAULA SILVA NEVES,SAULO GABRIEL MOREIRA 

FALCI,JOÃO LUIZ DE MIRANDA,ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: helenaclara.hcso@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O ameloblastoma unicístico é uma neoplasia odontogênica incomum, benigna, 

invasiva localmente, que mostra características clínicas, radiográficas e macroscópicas de um 

cisto odontogênico. Esta lesão ocorre predominantemente na região posterior da mandíbula, 

sendo a maxila considerada uma região atípica. O objetivo é apresentar um relato de caso 

clínico de um ameloblastoma unicístico derivado de cisto dentígero e sua conduta clínica de 

forma a contribuir para o ensino do curso de Odontologia da UFVJM. Paciente feminino, 10 

anos de idade, foi encaminhada pelo ortodontistapara avaliação de alteração em radiografia 

panorâmica na região do dente 26. Durante exame clínico extrabucal foi observado aspecto de 

normalidade. O exame intrabucal revelou abaulamento do rebordo alveolar, de coloração 

normal, superfície lisa, consistência pétrea, contorno regular, medindo 1,5 x 1,5 cm e 

envolvendo a região do dente 26 que estava ausente.Radiograficamente foi observada área 

radiolúcida, bem delimitada, envolvendo o dente 26 que se encontrava próximo ao seio maxilar. 

A punção aspirativa foi positiva para líquido. Foi realizada uma biópsia incisional com 

marsupialização, sendo que o histopatológico revelou ameloblastoma unicístico. Foi solicitada 

uma tomografia computadorizada que mostrou compressão do assoalho do seio maxilar. A 

paciente foi acompanhada por 18 meses e, com a redução da lesão foi feita a enucleação 

cirúrgica sob anestesia geral e aplicação da solução de Carnoy por 3 minutos. 

Microscopicamente a peça cirúrgica confirmou ameloblastoma unicístico com áreas de cisto 

dentígero. A paciente apresentou boa recuperação, sem nenhuma sequela e 30 dias após, a 

radiografia mostrou neoformação óssea no local da lesão. Este caso reforça os relatos na 

literatura da provável origem do ameloblastoma, a partir do epitélio de revestimento de um cisto 

odontogênico. O tratamento conservador do ameloblastoma unicístico é a opção de escolha, 

principalmente em crianças, a fim de evitar sequelas, sendo necessário longo período de 

acompanhamento devido à chance de recidiva. 
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SINT0535 - ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUENCIA DO TIPO 

DE CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS EM 

CO-CR. 
 

ANA CAROLINE ALVES DA SILVA ,SIMONE GOMES DIAS DE OLIVEIRA,RODRIGO 

GALO,LUCAS DUARTE RODRIGUES 

 
E-mail: aninhawm@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a retenção dos pinos metálicos fundidos 

cimentados com cimento fosfato de zinco e cimento resinoso, após impregnação/tratamento dos 

canais com Quitosana. Foram utilizados 20 caninos humanos (superiores e inferiores) com ápice 

fechado, sem presença de carie, restaurações coronárias e tratamento endodôntico prévio. Foi 

feita então, a endodontia de todos os elementos e moldagem dos condutos com resina acrílica e 

resina acrílica autopolimerizável, afim de confeccionar pinos metálicos fundidos em Co-Cr; 

Metade dos pinos foram cimentados com cimento fosfato de zinco – grupo 1, e a outra metade, 

cimentado com cimento resinoso – grupo 2. Com o auxílio de uma máquina de ensaio universal 

realizou-se o Pull Out, com velocidade de 0,5mm/minuto e com uma célula de carga de 50kgf. 

OS resultados obtidos foram submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

homogeneidade dos dados obtidos, e pode-se verificar que os valores foram normais; sendo 

assim, foi selecionado o teste t de Student, com nível de significância de 5%. As medias para os 

pinos metálicos cimentados com cimento fosfato de zinco foi 172,01 (36,26) e para o cimento 

resinoso de 357,70 (27,83), e foram estatisticamente diferentes entre si. Concluiu-se então que, a 

cimentação dos núcleos metálicos fundidos em Co-Cr com agente cimentante resinoso é mais 

eficiente que a ação do cimento fosfato de zinco quando se utiliza como agente irrigante a 

Quitosana. 

Palavras chave: Quitosana, pull out, pinos metálicos. 
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SINT0536 - ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DE 

SELANTE DENTÁRIO MODIFICADO COM UM INIBIDOR DE 

BIOFILME DENTÁRIO 
 

JUNIA MARTINS FERREIRA,BIANCA BROZINGA GLÓRIA,CECILIA BARBOZA 

FERNANDES,POLYANA MATOS ALCANTARA,CAROLINE ARAUJO SANTOS,PAULA 

CRISTINA PELLI PAIVA,MARCUS HENRIQUE CANUTO,CÍNTIA TEREZA PIMENTA DE 

ARAÚJO 

 
E-mail: juniaferreira_@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo modificar um selante dentário  fotoativado com 

inibidor de biofilme - 2-methacriloiloxietil fosforilcolina (MPC) e avaliar sua efetividade de 

selamento. Para a realização deste estudo in vitro foram utilizados incisivos inferiores bovinos. 

O selante resinoso Defense-chroma (Ângelus – Londrina, PR-Brasil) foi utilizado como o 

agente de selamento na superfície vestibular dos incisivos. Para a confecção dos corpos de 

prova, seis dentes bovinos foram seccionados no sentido cervico-incisal em cortadeira de 

precisão, obtendo-se três fatias. A fatia mediana de cada dente foi aleatoriamente distribuída em 

três grupos experimentais (n=2), conforme descrito a seguir: Grupo experimental 1: selante 

modificado; Grupo experimental 2: selante convencional e Grupo 3: grupo controle (sem 

nenhum tipo de selante). Para a modificação do selante, foram pesados 0,278g do MPC que 

foram colocados na bisnaga do selante contendo 2,5g e foram misturados por 2 horas no 

triturador de amálgama. Os selantes foram aplicados seguindo as recomendações do fabricante. 

Após aplicação dos selantes dos corpos de prova, para visualização do grau de penetração do 

selante, os corpos de prova foram novamente seccionados perpendicularmente à superfície 

vestibular em cortadeira de precisão produzindo espécimes com aproximadamente 1,0 mm de 

espessura. As amostras foram incluídas em resina de poliestireno para o processamento e 

visualização em MEV. Assim as amostras foram polidas com discos de lixa e feltro. 

Posteriormente foi realizada a desidratação em concentrações crescentes de 25%, 50%, 75%, 

90% e 100% de álcool passando por 20 minutos em cada. Não foi possível observar diferenças 

na profundidade de penetração entre os grupos experimentais. As imagens em MEV mostraram 

que todos os espécimes apresentaram uma tênue e contínua película de selante com espessuras 

similares independente do tipo de selante utilizado para selamento. Como os selantes foram 

aplicados na face vestibular dos incisivos bovinos, verificou-se que esta topografia de superfície 

lisa de esmalte não interferiu na infiltração do selante. Assim pode-se concluir que será 

necessário realizar outro estudo in vitro,  utilizando a superfície oclusal terceiros molares 

humanos para verificar por meio da análise microscópica em MEV se a incorporação de um 

inibidor de biofilme irá interferir na capacidade do selante dentário de escoar pelas fóssulas e 

fissuras profundamente. 

 
Apoio:  
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SINT0537 - ANÁLISE DA RESISTÊNCIA COESIVA DE RESINAS 

COMPOSTAS COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA 
 

NAIRA DA SILVA BORGES,MARCOS DE ASSIS RABELO,MARCOS LUCIANO PIMENTA 

PINHEIRO,CÍNTIA TEREZA PIMENTA DE ARAÚJO,RICARDO LOPES ROCHA 

 
E-mail: nairaborges_12@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A expiração da data de validade de resinas compostas pode afetar as propriedades 

físicas e mecânicas destes materiais, comprometendo assim, o seu uso. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o efeito do tempo de fotoativação na resistência coesiva (RC) de resinas compostas 

fotoativadas com prazo de validade vencido. Quatorze resinas compostas de marcas comerciais 

variadas, com prazos de validade expirados há seis meses, foram utilizadas para construir os 

espécimes deste estudo. Para avaliação da RC, os espécimes foram confeccionados em forma de 

palito (1mm de espessura e 1mm de largura) com o auxílio de uma matriz individual de silicone. 

De cada resina testada, foram confeccionados 20 palitos, sendo que 10 foram fotoativados pelo 

tempo recomendado pelo fabricante (T1) e os outros 10, pelo dobro desse tempo (T2). A 

fotoativação dos espécimes foi realizada com um fotoativador por LED (LD Max - Gnatus) 

utilizando irradiância padronizada de 600 mW/cm2. Em seguida, as amostras foram 

armazenadas ao abrigo da luz, para realização do teste de resistência coesiva 24 horas após a 

polimerização. Os palitos foram medidos (largura e espessura) utilizando paquímetro digital 

(Absolute - Mitutoyo, Tokyo, Japan) e foram individualmente fixados em um dispositivo 

(dispositivo de Geraldelli) especial para o ensaio de RC- resistência máxima à tração. O ensaio 

foi realizado em máquina de ensaio universal EZ Test- L (Shimadzu Corporation, Tokyo, Japão) 

com velocidade constante 0,5mm/ min, até a ruptura do palito. Posteriormente, os dados de 

resistência coesiva foram anotados e tabulados para a interpretação estatística. Das 14 resinas 

testadas, só uma (TPH3/A4) apresentou diferença significativa na média dos valores da RC ao 

se dobrar o tempo de fotoativação. Todas as demais não apresentaram diferença. Para a maioria 

das resinas, observou-se um resultado ligeiramente maior para T2, entretanto não 

estatisticamente significativo. Conclui-se que a resistência coesiva de resinas compostas com 

prazo de validade expirado em seis meses não é influenciada pelo aumento do tempo de 

fotoativação. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0538 - Análise de características anatômicas e aspectos 

morfométricos dos forames infraorbitários e infraorbitários acessórios 
 
PAULO CÉSAR DE LACERDA DANTAS,PAULO ANTONIO MARTINS JUNIOR,CRISTIANO 

PEREIRA RODRIGUES,MICENA ROBERTA MIRANDA ALVES E SILVA 

 
E-mail: paulodantascirurgia@ig.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo realizar um estudo morfológico e morfométrico das 

características dos forames infraorbitários (FIO) e dos forames infraorbitários acessórios (FIOA) 

em crânios brasileiros. Um cálculo amostral determinou um total de noventa e quatro crânios 

humanos a serem avaliados por um examinador treinado para determinar número, forma, 

diâmetro e localização do FIO em relação a pontos anatômicos. Para o FIOA, também, foram 

avaliados número, tamanho, forma, diâmetro, localização, orientação, posição e distâncias, em 

relação a pontos anatômicos. Foram utilizadas análises descritivas, teste t pareado e teste de 

Wilcoxon. Um total de 188 FIO e 48 FIOA foram encontrados. O contorno circular foi a forma 

predominante tanto para FIO quanto para FIOA. Os FIO encontrados no lado esquerdo 

apresentaram um diâmetro transversal e distância da margem medial da órbita 

significativamente maior, quando comparados aos FIO localizados no lado direito (p<0,001). Os 

FIOA foram mais frequentemente encontrados no lado esquerdo dos crânios e apresentaram 

uma posição superomedial, em relação aos FIO. Os FIOA localizados no lado direito 

apresentaram uma distância significativamente maior para a espinha nasal anterior, quando 

comparados aos FIOA localizados no lado esquerdo (p<0,001) dos crânios. Os resultados deste 

estudo podem auxiliar os cirurgiões-dentistas a localizar com precisão o FIO e o FIOA e 

consequentemente, seus feixes neurovasculares para realizar procedimentos seguros durante 

intervenções maxilo-faciais. 

 
Apoio: CAPES E FAPEMIG 
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SINT0539 - ANÁLISE DOS EFEITOS TÓPICOS DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS DESTILADAS EM LÍNGUA 
 

THAMARA DIAS DA SILVA,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,FLAVIANA 

DORNELA VERLI,DHELFESON WILLYA DOUGLAS DE OLIVEIRA,SANDRA APARECIDA 

MARINHO,ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA,NÁDIA LAGES LIMA 

 
E-mail: thamarads@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar se a aplicação tópica de bebidas alcoólicas 

destiladas, cachaça e uísque, altera a espessura epitelial da mucosa lingual de hamsters. Após 

cálculo amostral, 720 campos microscópicos foram utilizados para mensuração da espessura 

total do epitélio de língua (camada epitelial mais camada córnea). Quarenta hamsters foram 

divididos em dois grupos experimentais, conforme aplicação da substância teste, em grupo 1 

(cachaça 48ºgl) e grupo 2 (uísque 40ºgl), ambos avaliados em períodos experimentais de 13 e 20 

semanas. A borda contralateral da língua, que não recebeu a substância teste, foi utilizada como 

controle. Após eutanásia, as línguas foram dissecadas, fixadas em solução de formol 10% e 

processadas para a obtenção de cortes histológicos, que foram corados pela técnica de 

hematoxilina e eosina (HE). Para a análise morfométrica, três lâminas por espécime foram 

avaliadas. A espessura do epitélio, de ambas as bordas da língua, foi mensurada com auxílio do 

Programa Motic Images Plus 2.0 (Motic®). Os dados da análise morfométrica foram avaliados 

pela estatística descritiva e teste de Wilcoxon e teste de Mann-Whitney. No grupo cachaça, em 

relação à espessura total do epitélio, houve diferença estatística significativa entre a média do 

lado teste, 61,87 (14,75)µm e a média do lado controle, de 67,20 (9,96)µm (p=0,044). Também 

observou-se uma redução altamente significativa da espessura das camadas epitelial (p<0,001) e 

córnea (p=0,021). No período de 13 semanas, houve diminuição estatística significativa da 

espessura das camadas córnea (p=0,032) e epitelial (p<0,001), enquanto que, em 20 semanas, 

somente a camada epitelial apresentou-se significativamente reduzida (p=0,002). No grupo 

uísque houve aumento significativo da espessura da camada córnea (p=0,015) e epitelial 

(p=0,012) em 13 semanas. Conclui-se que tipos diferentes de bebidas alcoólicas destiladas, com 

concentração alcoólica entre 40ºgl e 48ºgl, promoveram alterações morfométricas e 

morfológicas diferenciadas. A cachaça promoveu atrofia epitelial, o que poderia facilitar a 

penetração de sustâncias ou agentes carcinogênicos. Já o uísque promoveu hiperplasia, podendo 

assim sugerir o início do desenvolvimento de lesões pré-malignas. 

 
Apoio: FAPEMIG E UFVJM 
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SINT0540 - Associação da cárie dentária e fatores sociodemográficos 

em adolescentes 
 

TALITA TORQUATO VINHAL SILVA,HAROLDO NEVES DE PAIVA,PAULA CRISTINA 

PELLI PAIVA,CAROLINA NUNES OLIVEIRA 

 
E-mail: talitavinhal@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A cárie dental é a doença mais prevalente em todo o mundo, com a maioria das lesões 

de cárie sendo concentrada em poucos grupos, na maioria das vezes entre grupos desfavorecidos 

socialmente. Uma ampla gama de fatores que contribuem para a cárie dental tem sido descrita 

na literatura, incluindo determinantes biológicos, socioeconômicos, culturais, comportamentais 

e sistemas de cuidados de saúde. O presente estudo faz parte de uma pesquisa desenvolvida em 

adolescentes com idade de 12 anos de idade de escolas públicas e privadas de áreas urbanas da 

cidade de Diamantina. Foi realizado um estudo transversal para avaliar a prevalência da cárie 

dentária e sua associação com condição socioeconômica. Os dados foram coletados através de 

exames clínicos e questionários autoaplicados. Para cárie dentária foi avaliada através do Índice 

de dentes ‘cariados, perdidos e obturados’ (CPO-D). Os indicadores socioeconômicos utilizados 

foram renda familiar mensal e escolaridade materna. A amostra foi composta por todos os 633 

alunos de 12 anos de idade, matriculados nas 13 escolas de ensino fundamental localizadas na 

Zona Urbana da Cidade de Diamantina. A lista com os nomes e os endereços das escolas e 

número total de alunos de 12 anos de idade foram obtidas a partir da Secretaria de Educação. A 

coleta de dados foi realizada nas escolas em dias previamente agendados. Foram assegurados 

privacidade e confidencialidade. Os estudantes responderam aos questionários em sala de aula, 

na ausência do professor. Foram realizadas análise descritiva e bivariada no estudo transversal 

com nível de significância de 5%. Como principais resultados dos estudos transversais, 

observou-se que um total de 269 (45,7%) adolescentes tiveram pelo menos uma lesão cariada 

cavitada. Adolescentes que estudam em escolas privadas foram 1,52 vezes (95% IC: 1,28-1,81, 

p <0,001) menos propensos a ter lesões cariosas cavitadas do que aqueles que estudam em 

escolas públicas. Adolescentes com renda familiar inferior a 3 salários mínimos tiveram 1,63 

vezes (IC 95%: 1,26 a 2,17, p <0,001) maior probabilidade de ter lesões cariosas cavitadas. 

Conclusão: As lesões cariosas cavitadas estiveram estatisticamente associado com os 

indicadores socioeconômicos. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0541 - Associação entre capital social e qualidade de vida 

relacionada a saúde bucal entre adolescentes 
 

TAIANE OLIVEIRA SOUZA,HAROLDO NEVES DE PAIVA,MARIA LETICIA RAMOS 

JORGE,PAULA CRISTINA PELLI PAIVA 

 
E-mail: taiane.oliveira.souza@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar associação entre capital social e qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal (QVRSB) em amostra representativa com 633 adolescentes de 

Diamantina-MG. QVRSB foi avaliada utilizando o Child Perceptions Questionnaire 11-14 

(CPQ 11-14), sendo seus domínios considerados como variáveis independentes e o instrumento 

Questionário de Capital Social para Estudantes Adolescentes (QCS-AE) para mensurar capital 

social, sendo este a variável dependente. Foram realizadas análises descritivas e Correlação de 

Spearman. Adolescentes com alto capital social apresentaram melhores escores na QVRSB (r=-

0,089; p=0,031).  O domínio confiança foi fracamente correlacionado, mas de forma 

significativa, com perguntas sobre limitação funcional (r=-0,144; p<0,001), dentes (r=-0,120; 

p=0,004), bem estar emocional ou social (r= 0,153; p=<0,001) e bem estar emocional (r=-0,156; 

p=<0,001). Coesão social, rede de amigos, estiveram correlacionados significativamente com 

bem estar emocional ou social (r=-0,083; p=0,044; r= -0,095; p=0,022). Os resultados sugerem 

que adolescentes com altos níveis de capital social apresentam melhores escores na QVRSB. 

Investigação sobre a influência das redes sociais sobre a QVRSB, embora ainda pouco 

explorada, pode contribuir com políticas públicas comprometidas com a saúde bucal e bem estar 

dos adolescentes.  

 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0542 - Associação entre características maternas e saúde bucal 

infantil 
 

THAINARA MARA GOMES DA SILVA,CARLA DANIÉLLE LOPES DE MOURA,SINDY 

COSTA ALVES,DOUGLAS DE OLIVEIRA BATISTA,ANA CLARA DE SÁ PINTO,VANESSA 

SILVA DE REZENDE,MARIA LETICIA RAMOS JORGE,LEANDRO SILVA MARQUES 

 
E-mail: thainara-mara@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre as características maternas e as 

condições de saúde bucal apresentadas pelas crianças que frequentaram a clínica de pós-

graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O presente trabalho 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o protocolo 2.292.420. Trata-se de um estudo 

transversal, realizado com 163 crianças que compareceram à clínica odontológica da UFVJM 

para tratamento no ano de 2017. Na primeira consulta, foi preenchido o prontuário odontológico 

com dados referentes à criança, seus hábitos e realizou-se o exame clínico bucal. Na mesma 

consulta, a mãe respondia a um questionário socioeconômico com informações sobre sua 

escolaridade, profissão, renda familiar, número de pessoas que vivem da renda, estado civil e 

número de filhos. Além disso, respondeu à Escala DAS (Dental Anxiety Scale) que avaliou a 

ansiedade materna frente ao tratamento odontológico. Para a avaliação da experiência de cárie 

utilizou-se o instrumento Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST). A média de 

idade das crianças avaliada foi de 6,1 (Desvio-padrão; 1,8) anos. No momento da avaliação, 

60% das mães estavam empregadas, das quais, 97,6% trabalhavam fora de casa. Em 65,8% dos 

casos a mãe era a cuidadora principal. Na análise multivariada, verificou-se que a escolaridade 

da mãe associou-se à experiência de cárie dentária nos filhos (nível secundário de escolaridade 

RP = 1,54, IC 95%: 1,04-2,29, p < 0,030 e nível básico de escolaridade RP 1,78, IC 95%: 1,18-

2,68, p < 0,006). Dessa forma concluiu-se que crianças filhas de mães com menor escolaridade 

tem uma prevalência maior de lesões de cárie. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG 
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SINT0543 - Associação entre defeitos de desenvolvimento do esmalte e 

doença celíaca: um metanálise 
 
DÉBORA SOUTO DE SOUZA,MARIA ELIZA DA CONSOLAÇÃO SOARES,VANESSA SILVA 

DE REZENDE,PAULO CÉSAR DE LACERDA DANTAS,WARLEY OLIVEIRA SILVA,ENDI 

LANZA GALVÃO,SAULO GABRIEL MOREIRA FALCI 

 
E-mail: deborasouto90@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Estudos observaram a presença de manifestações extra intestinais da doença celíaca 

(DC), incluindo o envolvimento da cavidade oral, de modo que ocorrem defeitos de 

desenvolvimento do esmalte (DDE). Assim, o objetivo desta revisão foi acessar a prevalência de 

DDE em indivíduos com DC e estabelecer a força da associação entre essas duas variáveis. Para 

realizar a revisão sistemática, foram pesquisadas quatro bases de dados eletrônicas e a literatura 

cinzenta, complementadas por uma pesquisa manual de listas de referência nos artigos 

selecionados. Dois pares de revisores independentes selecionaram os artigos e executam a 

extração de dados e a avaliação do risco de parcialidade. Foram incluídos  estudos que avaliam 

a presença de DDE em indivíduos com CD, bem como em indivíduos saudáveis, que realizaram 

o diagnóstico de DDE por visualização direta de alterações no esmalte dentário e que o 

diagnóstico de DC foi incluído. As metanálises foram realizadas utilizando o software R. De 

557 estudos, 45 foram selecionados para revisão, abrangendo 2840 pacientes. A prevalência de 

DDE em pessoas com CD foi de 50% (IC 95%: 0,44 0,57, I2 = 88%). Em uma análise geral, 

observou-se que os pacientes com CD apresentaram uma prevalência significativamente maior 

de defeitos de esmalte em comparação com pessoas saudáveis (RR: 2,31, IC 95%: 1,71-3,12, I2 

= 98%). Apenas os defeitos de desenvolvimento de esmalte diagnosticados com o método de 

Aine foram associados à doença (RR: 3,30, IC 95% 2,39-4,56, I2 = 75%). Em uma análise de 

sensibilidade envolvendo dentição decídua, mista e permanente, apenas indivíduos com 

dentição decídua foram observados como associados à doença (RR: 2,34, IC 95%: 1,25-4,39, I2 

= 39%). Desta forma, conclui-se que os pacientes com defeitos de desenvolvimento do esmalte 

devem ser examinados quanto à possibilidade de terem doença celíaca. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0544 - Associação entre experiência de cárie e fatores 

psicossociais em crianças de quatro a doze anos de idade 
 

LIDIANE MARIA DOS SANTOS ,CAMILA ROCHA RODRIGUES,VITÓRIA PEREIRA 

ALVES,ANA CLARA DE SÁ PINTO,VANESSA SILVA DE REZENDE,LEANDRO SILVA 

MARQUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: lididtna@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Características comportamentais da criança podem estar relacionadas à sua saúde 

bucal. A maioria dos estudos avalia o comportamento infantil durante o atendimento 

odontológico. Pouco se sabe sobre a relação entre o comportamento infantil fora do ambiente 

odontológico e a saúde bucal da criança. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar se o 

comportamento da criança, condições sociodemográficas e fatores maternos podem influenciar 

na experiência de cárie de crianças de 4 a 12 anos. Uma amostra de 156 crianças entre 4 e 12 

anos atendidas na clínica de odontopediatria da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) foi avaliada clinicamente em relação à experiência de cárie 

pelo índice Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST). Foram coletados dados 

referentes à criança e seus hábitos. Os responsáveis responderam a um questionário 

socioeconômico, à Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter e as mães responderam à 

Escala de Ansiedade Materna (DAS). Para a análise estatística, agrupou-se as variáveis em uma 

hierarquia de categorias. Para cada nível, a análise de regressão de Poisson com variância 

robusta foi aplicada. No modelo 

final ajustado, permaneceram associadas à experiência de cárie de cada criança a escolaridade 

materna (Secundário RP = 1,54, IC 95%: 1,04-2,29, p < 0,030 e Básico RP 1,78, IC 95%: 1,18-

2,68, p < 0,006), a idade (RP = 0,93, IC 95%: 0,87-0,99, p < 0,028) e o comportamento da 

criança (RP = 1,02, IC 95%: 1-1,03, p < 0,028). Os resultados deste estudo permitem concluir 

que crianças filhas de mães com escolaridade nos níveis básico e secundário e crianças com pior 

comportamento apresentam maior experiência de cárie. E em relação a idade, a cada ano a     

prevalência de cárie diminuiu. 

 
Apoio: UFVJM E FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

5
5
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0545 - Associação entre hábitos bucais deletérios e presença de 

má oclusão em crianças pré-escolares. 
 

REJIANE DE JESUS MACHADO,MARIA ELIZA DA CONSOLAÇÃO SOARES,SABRINA 

RODRIGUES PINTO,LEANDRO SILVA MARQUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: rejianemachado@outlook.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: No Brasil, a frequência de más oclusões entre crianças pré-escolares pode chegar a 

69,9%. Sob o aspecto social e cultural das doenças, as más oclusões podem ser incluídas entre 

as alterações bucais que mais interferem na qualidade de vida da população, pois afetam a 

estética facial, causam prejuízos a mastigação, fala e interação social, além de diminuírem o 

sentido de bem-estar. Buscar fatores que possam estar associados à má oclusão é importante, 

uma vez que nos auxilia na identificação de grupos mais vulneráveis assim como influencia 

diretamente na prevenção da mesma. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar a 

associação entre variáveis socioeconômicas e hábitos bucais deletérios e má oclusão em 

crianças pré-escolares. Esse foi um estudo transversal, realizado com 257 crianças de 3 a 5 anos 

de idade, matriculadas em pré-escolas da cidade de Diamantina, MG. Informações como gênero 

e idade da criança, escolaridade da mãe, renda mensal familiar e perguntas sobre a presença de 

hábitos deletérios foram coletadas através de questionários enviados aos pais das crianças. 

Exame clínico bucal foi realizado para avaliar a má oclusão de acordo com critérios propostos 

por Foster e Hamilton. Este exame foi realizado por um único dentista previamente treinado e 

calibrado. A análise dos dados envolveu análise estatística descritiva, qui-quadrado e regressão 

de Poisson ajustada hierarquicamente. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e os pais/responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que a criança pudesse participar 

da pesquisa. A presença de algum tipo de má-oclusão foi observada em 57,1% das crianças 

(n=147). Os hábitos deletérios mais frequentes foram o uso de mamadeira (22,9%), hábito de 

morder algum objeto (23,7%) e onicofagia (17,1%). Houve relações significativas entre o uso de 

chupeta e má oclusão (RP: 2,14; IC95%: 1,57-2,92; p<0,001), bem como as crianças que 

apresentavam o hábito de sucção de dedo apresentaram maior prevalência de má-oclusão (RP: 

1,57; IC95%: 1,15-2,16; p=0,005). Houve associação entre hábitos de sucção não-nutritiva 

(chupar dedo e chupeta) e má oclusão nesta amostra de crianças. Questões socioeconômicas não 

foram associadas à presença de má oclusão. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0546 - Associação entre pigmentação extrínseca negra e cárie: 

uma revisão sistemática e metanálise 
 
VANESSA SILVA DE REZENDE,THIAGO FONSECA SILVA,RAQUEL GONÇALVES VIEIRA-

ANDRADE,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: rezende.vanessa@ymail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi, a partir de uma revisão sistemática com metanálise, 

investigar a associação entre mancha extrínseca negra e a cárie dentária. Esta revisão sistemática 

foi escrita de acordo com o guia PRISMA e registada no PROSPERO sob o protocolo 

CRD42017074450. A pergunta clínica a ser respondida era: Pacientes avaliados clinicamente 

com pigmentação extrínseca negra tem uma menor experiência de cárie? A busca foi realizada 

até agosto de 2017, por dois pesquisadores independentes, em seis bases de dados eletrônicas: 

PubMed, Web of Science, Virtual Healt Library (VHL), Cochrane, Science direct e Scielo. 

Também foi realizada uma pesquisa manual das listas de referências dos artigos incluídos na 

revisão e também na literatura cinza. A qualidade dos artigos selecionados foi realizada por 

meio da Escala de Avaliação de Qualidade Newcastle-Ottawa (NOS) e a metanálise foi 

realizada utilizando o software R Studio. A busca resultou em 372 artigos, dos quais 18 foram 

selecionados para a análise qualitativa. Dos 18 selecionados, foram 14 para a metanálise. Na 

metanálise observou-se que pacientes com pigmentação extrínseca negra tem uma prevalência 

de cárie que pacientes sem mancha quando avaliados os dentes decíduos (MD: -0,77 [-1,10; -

0,45]; I² 49%) e permanentes (MD: -0,50 [-0,87; -0,12]; I² 82%). A partir da análise de 

qualidade dos artigos, percebeu-se que a maioria apresentava uma avaliação mediana. Portanto 

conclui-se que pacientes com pigmentação extrínseca negra apresentam menor prevalência de 

cárie, porém esse resultado deve ser analisado com cautela devido à qualidade dos artigos 

avalidos. 

 
Apoio: UFVJM E FAPEMIG 
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SINT0547 - ASSOCIAÇÃO ENTRE REABSORÇÃO RADICULAR 

EM MOLARES DECÍDUOS INFERIORES E A FACE DA COROA 

DENTÁRIA ACOMETIDA POR CÁRIE 
 

KARINA KENDELHY SANTOS ,LUCAS DUARTE RODRIGUES,THIAGO FONSECA 

SILVA,MARIA LETICIA RAMOS JORGE,CLARISSA LOPES DRUMOND,RAQUEL 

GONÇALVES VIEIRA-ANDRADE 

 
E-mail: karinakendelhy125@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar, radiograficamente, a associação entre 

a superfície da coroa dentária afetada por cárie dentária e a raiz mais envolvida no processo de 

reabsorção radicular patológica inflamatória de molares decíduos inferiores. Foi realizado um 

estudo transversal com uma amostra representativa de 1068 molares decíduos inferiores, 

avaliados a partir de 671 radiografias periapicais obtidas de 453 crianças de ambos os gêneros e 

com idades variando entre 3 a 12 anos atendidas na Clínica de Odontopediatria da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Os 

critérios de inclusão para o estudo foram radiografias periapicais de ótima qualidade (sem 

distorções, com detalhes, boa nitidez, boa densidade e bom contraste da imagem) que 

apresentaram o ápice radicular dos molares decíduos inferiores e o germe de seus sucessores 

permanentes. As radiografias foram analisadas no negatoscópio por intermédio de visualização 

direta onde foram observadas a ocorrência de reabsorção radicular patológica inflamatória nas 

raízes, bem como a existência de lesão periapical e a condição da coroa dental. Através de um 

questionário aplicado previamente aos responsáveis pelas crianças do estudo, foram coletadas 

informações sobre gênero, idade, história médica e odontológica. Os dados coletados foram 

tabulados e analisados pelo programa Software Statistical Package for Social Science 17.0 for 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). As análises estatísticas envolvidas foram análise 

descritiva, teste qui-quadrado. Dos molares avaliados que possuíam uma das raízes com maior 

grau de reabsorção (n=197), a prevalência de reabsorção envolvendo a raíz distal foi de 88,2%. 

Cárie dentária envolvendo as faces oclusodistais foram associadas à ocorrência de reabsorção 

patológica inflamatória em molares decíduos com maior reabsorção da raiz distal (p=0,007). 

Pode-se concluir que a prevalência de reabsorção patológica inflamatória em molares decíduos 

foi maior na raiz distal. A presença de cárie dentária localizada na face oclusodistal foi 

associada ao maior grau de reabsorção radicular inflamatória na raiz distal. 

 
Apoio: PROACE 
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SINT0548 - Associação entre tipo de respiração predominante e cárie 

dentária anterior em crianças pré-escolares. 
 

SABRINA RODRIGUES PINTO,MARIA ELIZA DA CONSOLAÇÃO SOARES,REJIANE DE 

JESUS MACHADO,LEANDRO SILVA MARQUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: rodriguessabrina768@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A cárie dentária é uma das doenças crônicas mais prevalentes em todo o mundo, 

podendo chegar a números próximos de 67%. Um fator que vem sendo estudado como possível 

contribuinte para lesões cariosas é a respiração predominantemente bucal em crianças. 

Pressupõe-se que a diminuição do fluxo salivar possa contribuir para o surgimento de lesões 

cariosas na região anterior. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a associação 

entre cárie dentária anterior e tipo de respiração predominante em crianças pré-escolares. A 

amostra foi composta por 257 crianças de 3-5 anos de idade, matriculadas em pré-escolas da 

cidade de Diamantina, MG. Informações como gênero e idade da criança, escolaridade da mãe, 

tipo de moradia e renda mensal familiar foram coletadas através de questionários enviados aos 

pais das crianças. A presença de lesão de cárie dentária foi avaliada de acordo com o critério do 

Sistema Internacional de Detecção e Avaliação de Cárie (International Caries Detection and 

Assessment System - ICDAS II). Os dentes avaliados para esse estudo foram os incisivos e 

caninos superiores e inferiores. Para avaliar o tipo de respiração predominante, o pesquisador 

manteve a criança confortavelmente sentada durante 5 minutos. Se durante a avaliação, a 

criança ficou a maior parte do tempo com a boca aberta, foi considerada como respiração bucal. 

Análise descritiva, teste qui-quadrado e modelo de regressão de Poisson foram utilizados para 

análise dos dados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa e os 

pais/responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que a criança 

pudesse participar da pesquisa. A prevalência de cárie dentária anterior foi de 23,5% (n=67). A 

prevalência de respiradores predominantemente bucal foi de 15,6% (n=40). Através da análise 

bivariada foi verificada uma maior prevalência de cárie dentária anterior em respiradores bucais 

(40%) do que em respiradores nasais (23,5%) (p=0,029). A Análise multivariada mostrou que 

aquelas crianças cujas mães estudaram mais de oito anos apresentavam uma menor prevalência 

de cárie anterior (RP: 0,47; IC95%: 0,29-0,76; p= 0.002). Crianças respiradoras bucais 

apresentaram uma maior prevalência de cárie dentária anterior (RP: 1,72; IC95%: 1,03-2,07; p= 

0.037). Respiração predominante bucal foi associada a uma maior prevalência de cárie dentária 

anterior em pré-escolares. 

 
Apoio: FAPEMIG E CAPES 
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SINT0549 - Atenção à Saúde Bucal em pacientes portadores de 

necessidades especiais da Escola Estadual “Prof. Aires da Matta 

Machado”, Diamantina-MG 
 

ANA CLAUDIA BICALHO PIMENTA,LARISSA KELLY SANTOS,ISABELA DA SILVA 

MARTINS ARRIEIRO,ANDREIA MARIA ARAÚJO DRUMMOND,CÍNTIA TEREZA PIMENTA 

DE ARAÚJO,LUCIARA LEAO VIANA FONSECA 

 
E-mail: anaclaudiaita@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Os pacientes com deficiência compõem um grupo considerado de alto risco para o 

desenvolvimento de cárie dentária, doença periodontal e maloclusão. A presença de defeitos no 

esmalte, a alimentação pastosa, o uso crônico de medicamentos, a falta de habilidade para 

realizar sua própria higiene bucal, os movimentos inadequados dos músculos mastigatórios e da 

língua, as alterações no fluxo salivar, são alguns dos fatores de risco que contribuem para a 

maior prevalência de doenças bucais nesta população. A Escola Estadual “Prof. Aires da Matta 

Machado” atende de forma específica e exclusiva alunos que possuem algum tipo de 

deficiência. Atualmente, atende 175 alunos de Diamantina-MG e cidades vizinhas. Embora 

disponha de uma equipe de profissionais da saúde, a escola não conta com apoio especializado 

em saúde bucal. Pela elevada suscetibilidade às doenças bucais, a falta de um responsável nesta 

área gera negligência aos cuidados bucais, trazendo consequências drásticas à saúde bucal e 

qualidade de vida desses alunos. Torna-se importante a atenção com a higiene oral nessa 

instituição, a fim de atentar e conscientizar alunos, professores e pais para o controle e a redução 

das doenças bucais, evitando, assim, procedimentos terapêuticos mais invasivos e traumáticos, 

justificando a implementação do trabalho. O projeto está ativo desde 2012; até o semestre de 

2017/1 foram realizadas reuniões com os pais, alunos e funcionários para apresentação do 

projeto e discussão de temas como “as doenças bucais, etiologia e prevenção”. Também foram 

apresentadas aos pais e funcionários as técnicas de escovação e uso do fio dental em crianças e 

pacientes com necessidades especiais. Realizamos visitas em salas de aula da escola, onde, de 

uma forma lúdica, buscamos uma maior aproximação e interação com os alunos, como forma de 

minimizar a insegurança ou medo do dentista, além de abordar a importância de cada item na 

higiene bucal e prevenção da saúde bucal. A partir do semestre 2017/2, passou-se também a 

associar uma pesquisa de avaliação das condições bucais dos alunos e da qualidade de vida dos 

cuidadores ao projeto de extensão, de modo a proporcionar um diagnóstico que permita 

direcionar as ações educativas e preventivas e nortear a assistência odontológica que será 

realizada por meio de encaminhamento para a clínica odontológica da UFVJM ou para um 

profissional do serviço público municipal. 

 
Apoio: PIBEX, PROEXC 
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SINT0550 - Atendimento odontológico noturno da população do 

município de Diamantina – Minas Gerais 
 

RAFAELLA MASCARENHAS ARAUJO ,DANILO RIBAS FONSECA,TIMILLY MAYRA 

MARTINS DA CRUZ,ROSA NÚBIA VIEIRA DE MOURA,ANDREIA MARIA ARAÚJO 

DRUMMOND 

 
E-mail: rafaellamascarenhas@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo principal do projeto é partir de uma visão integral do paciente e da prática 

de promoção da saúde, proporcionar atendimento odontológico no período noturno para a 

população do município de Diamantina, Minas Gerais. Quanto à metodologia, este projeto 

contou com duas frentes de trabalho:grupos de discussão (casos clínicos) e atendimento clínico 

individual. As atividades do projeto foram executadas por 26 estudantes de graduação em 

Odontologia, sob supervisão docente, sendo os estudantes do 6º ao 9º períodoatuando como 

operadores e os estudantes dos períodos iniciais do curso como auxiliares. Uma vez por semana, 

na quarta-feira, foi ofertado o atendimento odontológico no horário de 19:00 às 22:30 horas a 

indivíduos independente da faixa etária, que se apresentaram por livre demanda e relatando 

dificuldades de acesso ao serviço de saúde prestado pelo município devido ao horário de 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O atendimento clínico envolveu 

procedimentos de atenção primária e secundária, além de atendimentos emergenciais quando 

necessário. Além disso, os pacientes receberam orientações para melhorar e controlar sua 

própria saúde, incentivando o auto-cuidado. Os docentes e estudantes avaliaram o projeto por 

meio do levantamento da produtividade e qualidade dos procedimentos realizados na clínica 

(procedimentos clínicos e número de pacientes atendidos). Os pacientes que receberam alta 

foram orientados a responder um questionário sobre pontos positivos e negativos relativos ao 

projeto e ao atendimento recebido. Após aproximadamente oito meses de execução, o projeto 

obteve um impacto na relação academia/sociedade, ofertando o atendimento odontológico em 

horários em que não há disponibilidade do serviço de saúde público. O aluno participante teve a 

oportunidade de observar dentro do atendimento integral ao paciente, as necessidades 

específicas dessa parcela da população que não tem acesso ao serviço de saúde.Os principais 

motivos dos pacientes procurarem o projeto de atendimento noturno foram dor, falta de tempo 

durante o dia e avulsão de restauração. Foram realizados 329 procedimentos, sendo os 

procedimentos clínicos mais realizados foram profilaxia, restauração em resina composta, 

restauração em ionômero de vidro e exodontia. Do total de 42 pacientes atendidos no projeto, 

50% tiveram todas as suas necessidades atendidas e receberam alta. 

 
Apoio: PROEXC - 004.2.013-2017 E DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM 
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SINT0551 - ATITUDES IMEDIATAS DOS PRATICANTES DE 

ARTES MARCIAIS FRENTE À AVULSÃO DENTÁRIA 
 

LARISSA DE SOUZA MOURÃO ,ISABELLA MOTA PEREIRA VELOSO,CLARISSA LOPES 

DRUMOND,LUCAS DUARTE RODRIGUES,THIAGO FONSECA SILVA,RAQUEL 

GONÇALVES VIEIRA-ANDRADE 

 
E-mail: larissasouzamourao@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de conhecimento dos praticantes de 

artes marciais sobre procedimentos imediatos frente à ocorrência de avulsão dentária. Foi 

aplicado um questionário contento 17 perguntas objetivas e subjetivas voltadas tanto para 

instrutores quanto alunos de artes marciais. O questionário abordava assuntos relacionados ao 

traumatismo dentário com ênfase na avulsão dentária, condutas emergenciais a serem 

executadas nestas situações, bem como possíveis experiências e atitudes tomadas frente à 

ocorrência de avulsão dentária. A coleta de dados foi realizada nas escolas de artes marciais de 

Juazeiro do Norte-Ceará, por dois pesquisadores previamente treinados para aplicar o 

questionário através de entrevista. Os dados foram digitados no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS versão 21.0). Foram realizadas análises descritivas da frequência 

absoluta e relativa das variáveis em estudo. Para avaliação dos fatores associados à avulsão 

dentária utilizaram-se análises bivariadas. O valor de significância estatística foi de p≤0,05 e o 

intervalo de confiança de 95%. Dentre os 60 praticantes de artes marciais entrevistados no 

presente estudo, 80% (n=48) eram alunos e 20% (n=12) eram instrutores. Os tipos de artes 

marciais mais praticados foram o Muay Thai (48%) e o Taekwondo (18%). O estudo mostrou 

que 51 (85,0%) indivíduos que praticavam artes marciais nunca receberam orientação de como 

proceder mediante os casos de avulsão e que 57 (95,0%) consideram esta informação como 

importante e necessária para a prática de esportes de contato. A maioria dos entrevistados, 38 

(63,3%) afirmaram utilizar protetores bucais durante as práticas desportivas e 43 (71,7%) destes 

utilizam outros equipamentos de proteção. Concluiu-se que a maioria dos praticantes de artes 

marciais entrevistados no presente estudo não possuem conhecimento sobre avulsão dentária e 

sobre os procedimentos imediatos frente à ocorrência do mesmo. Em relação ao uso de 

protetores bucais e equipamentos de proteção individual, verificou-se que a maioria dos 

entrevistados utilizam e reconhecem a importância destes durante as práticas desportivas. 

 
Apoio:  
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SINT0552 - ATRESIA CONGÊNITA DO DUCTO 

SUBMANDIBULAR: RELATO DE CASO RARO 
 

LARA OLIVEIRA FREITAS,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,ANA 

TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: lara.o.f@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A atresia do ducto submandibular é uma condição rara, que é originada durante o 

processo embriogênico, caracterizada por produzir um inchaço na região do assoalho bucal. É 

originada a partir de uma falha congênita de canalização da extremidade terminal do ducto da 

glândula, que se não tratada pode gerar dificuldades na respiração, alimentação, e infecção da 

glândula submandibular. A identificação e tratamento precoce do caso previne consequências 

que afetariam a qualidade de vida da criança, tais como dificuldade de alimentação, respiração, 

infecção do ducto submandibular ou dilatação do mesmo. Existem poucos casos dessa condição, 

publicados na literatura. O objetivo é relatar um caso de atresia do ducto submandibular 

identificado em uma criança de 3 meses de idade, avaliando seus aspectos clínicos e as 

possibilidades de tratamento. Paciente feminino, 3 meses de idade, foi encaminhada pelo 

pediatra à Clínica de Estomatologia da UFVJM para avaliação de lesão localizada em região de 

assoalho bucal. A mãe relatou que quando a paciente nasceu, foi identificada uma alteração 

infra-lingual e os médicos informaram que a lesão iria regredir espontaneamente, porém já 

passados 3 meses de vida a lesão persistiu. Relatou ainda, que a lesão aumenta e diminui de 

tamanho. A criança não apresenta histórico de trauma e possui boa saúde geral. Ao exame extra-

oral aspecto de normalidade. Ao exame intra-oral, foi observada uma bolha móvel, consistência 

mole, coloração arroxeada, superfície lisa, bordas elevadas, inserção pediculada, localizada 

próximo ao freio lingual, do lado direito. Cinicamente foi possível notar ausência do orifício do 

ducto submandibular. Diante dos achados clínicos o diagnóstico final foi de atresia congênita do 

ducto submandibular. A mãe recebeu orientações de higienização bucal da criança para evitar 

possíveis infecções. A paciente encontra-se em proservação. Concluiu-se que apesar de ser rara, 

é de suma importância reconhecer a atresia congênita do ducto submandibular diante de 

tumefação em assoalho bucal de recém-nascidos, a qual pode mimetizar outras patologias, a fim 

de se evitar erros de diagnóstico e de tratamento. 
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Resumo: A eficácia da utilização profilática de antibióticos em exodontias de terceiros molares 

tem se tornado uma questão bastante discutida na literatura. O presente trabalho objetivou 

evidenciar a qualidade das metodologias e resultados de Revisões Sistemáticas que avaliam a 

eficácia do uso de antibióticos profiláticos nas exodontias de terceiros molares. Uma busca 

eletrônica com filtro para Revisões Sistemáticas foi conduzida em bases de dados eletrônicas, 

utilizando-se a combinação dos seguintes descritores indexados no Mesh e Decs (antibiotic 

prophylaxis) AND (third molars). Em seguida, todos os artigos incluídos foram lidos na íntegra 

e analisados se contemplavam os critérios de elegibilidade (inclusão/exclusão) estabelecidos 

previamente. Realizou-se a extração de dados a fim de caracterizar os manuscritos incluídos, e a 

avaliação da qualidade, feita utilizando a ferramenta AMSTAR.  Os estudos foram ponderados 

no julgamento de cada item do instrumento em “yes/no”. A qualidade da revisão foi expressa 

pelo somatório dos itens da ferramenta, sendo que apenas itens com resposta “yes” eram 

pontuados (1 ponto). Ao final, artigos com score zero indicavam que nenhum dos critérios 

foram contemplados no estudo e score 11, que todos os critérios foram contemplados. No 

julgamento dos artigos, considerou-se que aqueles que obtivessem score final menor que 3 

pontos eram estimados como de baixa qualidade, de 4 a 7 pontos como de média qualidade e 

acima de 8 pontos correspondentes a alta qualidade metodológica. Um total de 683 títulos foram 

encontrados e destes, 661 artigos foram excluídos por não atenderem ao tema da pesquisa e/ou 

tipo de estudo elegível. Ao final da triagem, 10 estudos foram incluídos para composição desta 

Revisão Sistemática. Entre eles, 5 artigos concluíram que sua administração reduz o risco de 

infecções pós operatórias, 3 artigos afirmaram que não há evidências quanto à essa redução e 2 

artigos demonstraram que as evidências relacionadas à este tema são limitadas e pesquisas mais 

aprofundadas são necessárias. Considerando o desfecho apresentado por estudos que 

apresentaram uma melhor análise AMSTAR bem como a análise crítica dos mesmos, considera-

se que o uso do antibiótico em extrações de terceiro molar impede ou diminui o 

desenvolvimento de complicações infecciosas. 
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Resumo: A doença renal crônica (DRC) tem sido, atualmente, um importante problema de 

saúde pública, requerendo cada vez mais atenção. Em 2016 o número total de unidades de 

diálise ativas, aumentou para 747. O tratamento hemodialítico provoca um cotidiano monótono 

e de limitações impostas pelo tratamento. Pouco se acha na literatura sobre o impacto do 

tratamento odontológico na qualidade de vida e na autoestima de pacientes submetidos à 

hemodiálise, sendo necessários novos estudos de base populacional para melhor conhecimento 

dos efeitos dessa patologia. O objetivo foi verificar se o tratamento odontológico é capaz de 

gerar melhoria na qualidade de vida e na autoestima de pacientes submetidos à hemodiálise. 

Realizou-se um estudo intervencional com 27 pacientes submetidos à hemodiálise na cidade de 

Diamantina. Os pacientes responderam a questionários de autoestima e qualidade de vida, 

aplicados por graduandos em odontologia que desconheciam a interpretação dos testes. A 

qualidade de vida foi avaliada através dos instrumentos Medical Outcomes Study 36-Item Short 

Form Health Questionnaire (SF-36) e Oral Health Impact Profile (OHIP) na sua versão 14. Já 

para a autoestima utilizou-se a Escala de Autoestima de Rosenberg. Os questionários foram 

aplicados três vezes, a primeira no baseline, após 45 dias dessa avaliação inicial sem realizar 

nenhuma intervenção, e após 45 dias a partir das intervenções realizadas. As análises estatísticas 

foram efetuadas com o pacote estatístico SPSS® para Windows® (Statistical Package for the 

Social Sciences Inc., IBM) na versão 22.0. Foram realizadas análises descritivas, teste de 

Wilcoxon e de Friedman. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Resultados: A 

média de idade foi 53,56 anos (±15,37). Houve significância estatística associando os resultados 

do baseline com após a intervenção, e relacionando o antes e depois da intervenção no 

desconforto psicológico e no escore total do OHIP-14, na escala de Rosenberg, e no aspecto 

físico do SF-36; além dos aspectos dor e fadiga do SF-36 quando associado o baseline com sem 

intervenção, e o baseline com após a intervenção. Constatou-se que o tratamento odontológico 

pode melhorar a qualidade de vida e a autoestima dos portadores de DRC submetidos à 

hemodiálise. 
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Resumo: Introdução: As desordens da articulação temporomandibular (DTM) apresentam 

etiologia multifatorial e podem gerar impactos significativo na qualidade de vida de um 

indivíduo. O relacionamento entre oclusão, tratamento ortodôntico e DTM tem sido objeto de 

várias discussões e controvérsias. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar relação entre o 

uso de aparelho ortodôntico fixo e os sintomas de disfunção temporomandibular. Materiais e 

Métodos: Este estudo transversal foi realizado com uma amostra de 336 estudantes de 

odontologia que foram submetidos à aplicação de um questionário estruturado sobre sintomas 

de DTM. Todos os participantes do estudo possuíam idade superior a 18 anos e a amostra foi 

pareada quanto ao sexo e ao uso de aparelho ortodôntico. Resultados: Os resultados deste estudo 

evidenciaram que os sintomas de DTM mais prevalentes foram dores de cabeça frequente 

(21,4%,  n = 72), ruidos na articulação temporomandibular (21,4%,  n = 72) e dores no pescoço 

e/ou ombro (20,0%,  n = 67). A maioria dos participantes, 60.4% (n=203), apresentam quadro 

sintomatológico de DTM leve. Nenhuma associação estatística foi observada entre o uso de 

aparelho ortodôntico e os sintomas de DTM (p ≤ 0,121). Conclusão: Pode-se sugerir que o uso 

de aparelho ortodôntico fixo não é uma fator associado aos sintomas de DTM. Ainda, é possível 

a constatar que é alta a prevalência de sintomas de DTM leve em estudantes de odontologia. 
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Resumo: O projeto de extensão “Atendimento odontológico a crianças de 0 a 3 anos” tem como 

objetivo oferecer assistência odontológica a bebês e realizar ações educativas de prevenção e 

promoção da saúde bucal visando conscientizar a população da região dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri para o atendimento precoce e manutenção da saúde bucal. O projeto 

teve início em 2010 e desde então conta com o apoio PIBEX. A motivação principal para a 

execução do projeto foi oriunda de levantamento epidemiológico realizado pela equipe no ano 

de 2009, quando constatou-se que 52% das crianças de 2 a 5 anos de idade em Diamantina 

apresentavam cárie dentária. De posse dos resultados, a equipe realizou parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina que desde então tem fornecido a listagem com 

nome e endereço de bebês cadastrados na rede pública de saúde e suas famílias. Em seguida, as 

famílias são convidadas para o atendimento. As consultas odontológicas acontecem na Clínica 

de Odontopediatria da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e abrange o 

atendimento preventivo (orientação a gestantes, orientação aos pais e responsáveis pelos 

cuidados com a criança) e o atendimento curativo (eliminação da dor por meio de 

procedimentos restauradores, endodontia, cirurgia). Além disso, as mães são convidadas a 

participar de pesquisas científicas juntamente com seus filhos. O treinamento da equipe é 

realizado através de aulas teóricas ministradas por professores e alunos de pós-graduação em 

Odontopediatria. Nessas aulas são abordadas as melhores evidências acerca do atendimento 

odontológico e promoção de saúde bucal em bebês. Durante os 7 anos de funcionamento do 

projeto já foram beneficiados mais de 600 bebês e suas famílias residentes em Diamantina e 

distritos e municípios vizinhos. Em interface com o projeto de Extensão, foram realizadas 

pesquisas científicas que deram origem a duas dissertações de mestrado, uma tese de doutorado 

e dez artigos científicos publicados em importantes periódicos internacionais da área. Em razão 

da aceitação do trabalho desenvolvido pela comunidade, a Clínica de bebês da UFVJM tem se 

tornado um centro de referência nacional e internacional no estudo e na prática da odontologia 

para bebês, desempenhando intensas ações de responsabilidade social com programas de 

educação, prevenção e controle da cárie. 
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Resumo: Objetivo: Objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática e meta-análise 

sobre estudos que compararam a técnica convencional e piezoelétrica para remoção de terceiros 

molares inferiores.  Métodos: Uma busca eletrônica foi realizada nas seguintes bases de dados: 

Pubmed, Web of Science e Cochrane Oral Health Group Trials Register. Os critérios de 

inclusão foram: estudos realizados com humanos, randomizados ou não randomizados, 

comparando a exodontia de terceiros molares em que foram necessárias osteotomia e/ou 

odontosecção, com instrumentos rotatórios convencionais e osteotomia e/ou odontosecção com 

auxilio de motor piezoelétrico. A seleção dos artigos foi realizada por dois avaliadores 

independentes. Foi realizada a avaliação de qualidade dos artigos e extração dos dados. Em 

seguida foi realizada a metanálise das variáveis com a utilização do programa Comprehensive 

Meta-analysis. Resultados: De um total de 974 estudos, onze artigos foram incluídos na análise 

qualitativa final e sete foram incluídos na análise quantitativa. A cirurgia convencional foi mais 

rápida do que a cirurgia piezelétrica (IC 95 % = 0,34-1,16). O motor piezoelétrico apresentou 

melhores resultados quando comparado com instrumentos convencionais quando trismo foi 

avaliado em dois (IC 95 % = 0,65-1,69), três (IC 95 % = 0,63-1,67) e cinco (IC 95 % = 0,03-

2,26) dias após a cirurgia . Apenas em 7 dias após a cirurgia, não houve diferenças entre as 

técnicas (IC95 % = (-.022) – (-1,49)). Conclusão: A cirurgia piezoelétrica se mostrou eficaz na 

redução de dor, edema e trismo nas cirurgias de terceiros molares, porém a mesma requer um 

tempo cirúrgico maior do que a convencional. 

Palavras chave: terceiro molar, instrumento rotatório, cirurgia piezoelétrica, trismo, dor, edema, 

tempo cirúrgico. 
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Resumo: Este projeto realizou um levantamento epidemiológico de saúde bucal em crianças de 

zero a cinco anos dos Centros Municipais de Educação Infantil de Diamantina, utilizando o 

índice de dentes decíduos cariados, perdidos e obturados (ceo-d/OMS) para avaliar a 

experiência de cárie dentária dessa população, além de dados socioeconômicos e dos pais e/ou 

responsáveis. Os pais foram previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, assinaram 

o TCLE e responderam um questionário socioeconômico. Essa pesquisa foi aprovado no CEP 

da UFVJM sob o parecer número 2.162.101/2017. Os dados foram submetidos à análise 

descritiva e testes Kolmogorov-Smirnov e Qui-quadrado relacionando a experiência de cárie, 

renda familiar, escolaridade dos pais de acordo com cada CMEI. Participaram desse estudo 418 

crianças, com média de 3,84 (±1,37) anos, e apresentaram uma média de experiência de cárie 

dentária de 2,64±3,96 dentes, com predomínio do componente cariado, responsável por 87,9% 

do índice. Observou-se que 51,2% apresentavam ceo-d≥1, sendo que 12,4% (n=52) 

apresentavam ceo-d≥8. Não houve diferença significativa entre as CMEIs e os componentes 

restaurado (p=0,17) e extraídos (p=0,31). Observou-se que o CMEI que apresentava maior 

renda familiar mais alta (acima de três salários mínimos) apresentava o maior número de 

crianças sem experiência de cárie dentária (ceo=0). No entanto, o CMEI com maior número de 

crianças com experiência de cárie dentária em oito dentes ou mais (ceo ≥8) não apresentou 

menor renda ou escolaridade dos pais. O fenômeno da polarização foi observado na amostra, 

com parte significativa apresentando maior concentração da experiência de cárie dentária. 
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Resumo: O conhecimento detalhado da estrutura e biologia dos tecidos dentários e do processo 

carioso, permitem que os profissionais procedam de maneira minimamente invasiva. E por 

reduzir a necessidade de cortar tecidos dentários saudáveis, o uso dos materiais adesivos, em 

relação aos conceitos restauradores tradicionais, levou a preparações de cavidades menores e 

menos destrutivas. Atualmente, foram lançadas no mercado novas resinas chamadas bulk fill 

que, por meio de modificações nas suas propriedades mecânicas, permitem a sua inserção em 

incremento único, mudando completamente o protocolo restaurador. O objetivo desse trabalho é 

buscar uma alternativa de tratamento mais rápida, que cause pouco ou nenhum desconforto ao 

paciente e que ao mesmo tempo possam ter os mesmos benefícios dos tratamentos 

convencionais como a longevidade das restaurações. Este estudo está sendo realizado na Clínica 

de Pós-Graduação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

com crianças do município de Diamantina, Minas Gerais (MG). O presente trabalho foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o protocolo 2.292.420.Trata-se de um ensaio 

clínico randomizado. As restaurações são realizadas por duas operadoras treinadas e calibradas. 

Foram incluídas crianças com idade entre 4 e 7 anos, com boa saúde geral, que apresentaram 

duas cavidades Classe I em molares decíduos vitais e que envolviam apenas 1 faces. Um 

pesquisador experiente previamente treinado para os critérios de avaliação adotados, avaliará a 

efetividade das restaurações após 6 meses no que se refere à retenção, integridade marginal, 

recidiva de cárie, textura superficial, forma anatômica e fratura. O avaliador será cego em 

relação à avaliação das restaurações realizadas com a resina composta de alta viscosidade bulk 

fill e avaliará a critérios de remoção de tecido cariado. Remoção parcial do tecido cariado 

(RPTC) e remoção total do tecido cariado (RTTC). A avaliação das restaurações será feita de 

acordo com dois critérios, o critério para restaurações de ART modificado e o critério do 

USPHS modificado. A hipótese testada  é de que não haverá diferença no desempenho das 

restaurações realizadas nos dois grupos. 
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Resumo: Os avanços tecnológicos na área de geoprocessamento têm permitido incorporar à 

estrutura espacial das variáveis cada vez mais informações, o que acrescenta a vantagem de 

analisar os problemas em seus contextos socioeconômico, cultural e ambiental, buscando 

verificar a existência de padrão na distribuição da doença no espaço. O traumatismo dentário, 

além de prevalente, tem impacto significativo tanto nos indivíduos como nas sociedades 

Existem muitos aspectos geográficos e populacionais que podem ser relacionados a lesões 

traumáticas como a presença e distribuição de centros sociais, infraestrutura local, apoio social, 

confiança, empoderamento e coesão na vizinhança. Estas variáveis apresentam uma influência 

direta na promoção da saúde e na prevenção e tratamento das diversas lesões da região bucal e 

facial. Este trabalho teve por objetivo analisar a distribuição espacial dos traumatismos 

dentários a partir dos domicílios das vítimas em adolescentes de 12 anos de idade que 

frequentam escolas da cidade de Diamantina/MG. Trata-se de um estudo transversal com dados 

secundários de escolares acometidos por traumatismo dentário (176 casos). Os endereços dos 

escolares foram georeferenciados por geocodificação e, quando necessário, por meio de 

levantamento in loco com GPS (Global Positioning System). Os domicílios se distribuíram de 

forma agregada no espaço urbano e níveis de agregação espacial semelhante, sem interação 

espacial entre eles. Os clusters de domicílios em escolares com traumatismo dentário 

convergiram especialmente para dois bairros periféricos localizados na região nordeste (Bairro 

Rio Grande) e sudeste (Bairro Palha e Bairro Maria Orminda), sendo estes bairros considerados 

de maior privação social. Comitê de ética 

CAAE: 52656515.9.0000.5108 
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Resumo: O objetivo do estudo foi verificar, por meio da nanoinfiltração, a influência da 

aplicação de protocolos simplificados de controle da umidade da dentina com o solvente álcool 

e a eficácia do condicionamento ácido seletivo na interface de união entre pinos de fibra de 

vidro e dentina radicular, quando comparado com a técnica mais comumente utilizada pelos 

clínicos. Trinta e duas raízes de dentes unirradiculares humanos foram aleatoriamente 

distribuídas em quatro grupos experimentais (n=8) e receberam tratamentos de superfícies 

conforme os grupos de estudo a seguir: grupo 1 - técnica seca – condicionamento com ácido 

fosfórico a 5% e ressecamento com etanol a 100% e jato de ar;  grupo 2 - técnica alcóolica 

simplificada 1 – condicionamento com ácido fosfórico a 35% e controle de umidade com etanol 

a 100%; grupo 3 - técnica alcóolica simplificada 2 – condicionamento com ácido fosfórico a 

35%, e controle de umidade com etanol a 50%; grupo 4 - técnica convencional úmida – 

condicionamento ácido 35%, controle da umidade com papel absorvente. Após a cimentação 

adesiva dos pinos de fibra de vidro, os dentes foram armazenados por 24 horas. As raízes foram 

fatiadas para obtenção dos espécimes e em seguida processadas para análise da nanoinfiltração 

em microscopia eletrônica de varredura (MEV). A porcentagem da nanoinfiltração das imagens 

obtidas em MEV foi mensurada no programa Image J (®). Os dados foram tabulados e obteve-

se médias de 29,8%; 26,05%; 27,78% e 31,26% para os grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Na 

comparação das médias entre os grupos por meio do teste Kruskall Wallis, não houve diferença 

estatística significativa (p=0,143).  Pode-se concluir que os protocolos propostos não 

influenciaram na diminuição da nanoinfiltração nas interfaces de união entre pinos de fibra de 

vidro/cimento/dentina. 
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SINT0562 - Eficiência do tratamento com placa miorrelaxante, laser 

de baixa potência e acupuntura em pacientes portadores de dor 

miofascial 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dos tratamentos alternativos da dor 

miofascial causada pela Desordem Temporomandibular (DTM) através da acupuntura com 

agulhas e do laser de baixa potência, comparando seus resultados com a utilização de placas 

miorrelaxantes. Foram incluídos pacientes diagnosticados com DTM através do Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disordes (RDC/TMD) (Pereira et al., 2001) e que 

apresentassem escore de dor ≥ 5 de acordo com a Escala Visual Analógica (EVA) relacionada 

ao músculo pterigóideo lateral e/ou dor referida ao tendão do músculo temporal, e que 

concordaram a participar da pesquisa. Pacientes que fizessem o uso prolongado de 

medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e antidepressivos; que estivessem sobre 

tratamento ortodôntico e que foram submetidos a qualquer tratamento para DTM nos últimos 5 

anos foram excluídos. A amostra foi composta por 21 pacientes que foram divididos 

aleatoriamente através de sorteio em três grupos. No Grupo 1 (G1=7), os pacientes foram 

tratados com o uso de placa miorrelaxante onde foram confeccionadas placas miorrelaxantes, 

realizada por dois profissionais calibrados e treinados seguindo os princípios de Okeson (2000). 

O G2 foi submetido a 10 sessões de acupuntura realizadas por um acupunturista especialista, 

sendo cada sessão realizada uma vez por semana. Os seguintes pontos foram selecionados para 

cada paciente: Hegu (IG4), Ermen (TA21), Ting – Kong (ID19), Taichong (F3),  YinTang , 

Jiache (E6), Xianguan (E7), Baihui (VG20) e bexiga 60 (B60). Os participantes do G3 foram 

submetidos a aplicações de laser nos pontos álgicos a palpação pelo RDC, por meio do 

dispositivo de baixa intensidade. Todos os participantes foram avaliados e submetidos a 

questionários antes e após 30 dias do término do tratamento, por um único examinador. Os 

quesitos avaliados foram: intensidade de dor, extensão da abertura de boca, palpações extra e 

intraorais. Foi observada presença de diferença estatisticamente significante para a avaliação de 

intensidade de dor nos indivíduos avaliados (p = 0,002). Aqueles tratados com acupuntura e 

laser de baixa intensidade apresentaram diminuição significativa da dor após a terapia. 

Entretanto, o mesmo comportamento não pode ser observado para o grupo tratado com placas 

miorrelaxantes. Com relação a abertura de boca, em nenhum dos grupos estudados houveram 

ganho de amplitude vertical estatisticamente significante. 
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SINT0563 - Estudo comparativo in vitro da localização do ápice 

radiográfico e do forame apical na raiz distal do primeiro molar 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo, comparar a localização do ápice radiográfico com a 

saída do forame apical utilizando-se a raiz distal de primeiros molares inferiores. Para isto, 

realizou-se um estudo in vitro onde foram selecionados 30 primeiros molares inferiores que 

apresentassem raízes distais completamente formadas, sem sinais de reabsorção externa e que 

tivessem um único canal. Nestes canais, foram introduzidas limas até que pudessem ser 

identificadas as saídas dos forames. Posteriormente radiografias dos elementos foram realizadas 

e então submetidas há um software de medida, onde foram coletadas as distâncias da coroa ao 

ápice radiográfico e da coroa ao forame apical. Os dados foram tabulados e submetidos à análise 

estatística. Os resultados demonstraram diferenças estatísticas significativas entre as medidas 

coroa-ápice radiográfico e coroa-forame apical, havendo coincidência em 33,33% das amostras. 

Já nos 66,67% que não coincidiram, as medidas variaram entre 0,3mm a 1,2mm (amplitude de 

0,9mm e desvio padrão de 0,3mm). Observou-se que existe uma discrepância considerável entre 

a localização do ápice radiográfico e a saída do forame, na raiz distal dos primeiros molares 

inferiores. Este fator pode influenciar todo o tratamento do sistema de canais radiculares e ter 

como consequência imediata o insucesso da terapêutica endodôntica. 
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SINT0564 - Estudo da qualidade de higiene oral da Comunidade 

Quilombola Vila Nova 
 

RAUL AUGUSTO RIBEIRO OTONI 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Sendo foco de muitas discussões, entende-se que saúde bucal, apresenta grande 

importância para todos. Assim, a finalidade deste projeto é promover a saúde, higiene e 

cuidados para uma vida saudável, investigando os hábitos de higienização bucal desta 

comunidade quilombola e com isso, avaliar sua qualidade. Deste modo, será oferecida uma 

orientação e se necessário intervenção com tratamentos e outros métodos, fazendo uma 

aproximação entre os profissionais e o público atendido. Tendo a aceitação da comunidade, o 

projeto será colocado em prática, podendo ser dividida em diferentes etapas: 1- Abordagem, 

exame físico, clínico e anamnese, de preferência em algum consultório odontológico, tendo 

como opções: o da unidade básica de saúde ou levar os participantes até a universidade; 2- 

Intervenção: se necessário os pacientes serão submetidos ao tratamento de acordo com o exame, 

ou o encaminhamento para especialistas; 3- Reeducação: com palestras, vídeos, escovação 

supervisionada com aplicação de fucsina para mostrar as placas dentárias e incentivar a limpeza, 

além de orientação e retirada de duvidas; 4- Fase da pesquisa: com os dados obtidos nos exames 

e anamnese, será montado um banco de dados avaliando a qualidade da higiene oral dos 

participantes; 5- Divulgação dos resultados. Espera-se que com o desenvolvimento desse 

projeto, que as pessoas tenham mais conhecimento sobre uma boa higienização da boca, 

evitando a perda dentária e possibilitando uma vida mais saudável. 
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SINT0565 - EXISTE DIFERENÇAS NA DESINFECÇÃO DOS 

CANAIS RADICULARES COMPARANDO IRRIGAÇÃO PASSIVA 

ULTRASSÔNICA VERSUS IRRIGAÇÃO CONVENCIONAL? 

REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE 
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GABRIEL MOREIRA FALCI,RODRIGO GALO,ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O uso da irrigação passiva ultrassônica tem sido proposto como uma possível solução 

para o problema do desbridamento e desinfecção do sistema dos canais radiculares. O objetivo 

do presente estudo foi investigar se existem diferenças na desinfecção dos canais radiculares 

comparando a técnica de irrigação passiva ultrassônica com a técnica irrigação convencional. 

As seguintes bases de dados eletrônicas foram pesquisadas: Pubmed; VHL; Web ofSciences e 

OVID sem restrição de data da publicação. A avaliação da qualidade dos estudos foi realizada 

utilizando o Handbook da Cochran. A pesquisa online identificou 5464 estudos. Nove artigos 

foram selecionados para leitura completa. Três artigos foram excluídos, pois fizeram avaliação 

em dentes vitais. Cinco estudos foram incluídos na presente revisão sistemática. Foi realizada 

metanálise de 3 artigos que realizaram análise microbiológica e os resultados entre eles puderam 

ser comparados. Dos quatro artigos que fizeram avaliação microbiológica, apenas 1 concluiu 

que o irrigação passiva ultrassônica apresentou uma melhor performance se comparado a 

irrigação convencional. Nenhum dos artigos analisados apresentou baixo risco de viés em todos 

os domínios. De acordo com os resultados da metanálise não houve diferença estatística entre os 

grupos (OR= 0.34, IC 95%: 0.10-1.19;). Conclusão: O nível de evidência comparando as duas 

técnicas é frágil uma vez que em todos os estudos existe a presença de algum tipo de viés que 

pode interferir nos resultados e conclusões. Mais ensaios clínicos randomizados comparando as 

duas técnicas são necessários. 
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SINT0566 - Fatores críticos para o sucesso das próteses odontológicas 

relacionados ao biofilme bucal 
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Resumo: Não obstante à melhoria das condições bucais da população, resultando em um 

arrefecimento da perda dos dentes, muitos indivíduos ainda necessitam de reabilitações 

protéticas. Esta revisão objetivou discutir a relação do biofilme bucal aos fatores críticos na 

confecção das próteses dentárias visando a obtenção do sucesso clínico mensurado pela 

longevidade dos trabalhos protéticos e saúde dos tecidos bucais. Tais fatores representam 

desafios para as pesquisas clínicas que buscam verificar as hipóteses a serem comprovadas para 

a tomada de decisões na execução e proservação das próteses odontológicas objetivando uma 

maior longevidade e função. Pesquisa Eletrônica nas bases de dados foi realizada utilizando as 

palavras-chaves: Partial Denture, Biofilm, Bacteria, Microbiota, Microorganism, Denture sendo 

incluídos estudos in vivo e in vitro para maior abrangência. A busca na literatura suscitou 

trabalhos que apontaram como objetivo a investigação de benefícios para confecção e 

durabilidade funcional das próteses como conhecimento da composição e características do 

biofilme bucal, descoberta de novos materiais ou aprimoramento dos já existentes, 

características inerentes aos materiais de superfícies e sistemas de polimento e utilização de 

meios adicionais de higiene antimicrobiana.  Os resultados destacaram a importância da 

avaliação de fatores relacionados ao comportamento do indivíduo, doenças sistêmicas, a 

presença ou não de hábitos adequados de higiene ou mesmo hábitos nocivos e a inter-relação 

entre todos esses fatores com o biofilme bucal. Assim, a literatura sustenta que mesmo com as 

crescentes investigações visando estabelecer novos benefícios no que tange à confecção e 

durabilidade funcional das próteses dentárias, a adequada e rigorosa higienização ao longo da 

vida do indivíduo ainda parece ser o Calcanhar de Aquiles para que o sucesso em prótese 

dentária seja alcançado. Um ponto chave a ser abordado recai sobre a orientação e controle do 

paciente após a instalação da prótese com relação ao controle do biofilme bucal. Evidências 

mostraram que, embora a higiene bucal através da escovação seja fundamental para o controle 

do biofilme bacteriano, a mesma não é alcançada pela maior parte dos indivíduos. Esta 

afirmação remete a uma inversão no papel do profissional, onde princípios básicos poderiam 

estar sendo negligenciados, como a correta orientação e técnicas apropriadas de motivação para 

os indivíduos usuários de próteses dentárias. 
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SINT0567 - Fatores de risco a progressão de cárie dentária em 

crianças de 1 a 3 anos: Um estudo coorte prospectivo 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo desse estudo foi identificar os fatores determinantes para a progressão de 

lesões de cárie em crianças pré-escolares. Este estudo de coorte foi realizado na cidade de 

Diamantina, Minas Gerais, com a participação de 184 crianças. Na primeira etapa do estudo, 

todas as crianças, nessa fase com idade entre 1 e 3 anos, foram avaliadas clinicamente para 

verificar a presença e estágio de cárie dentária através dos critérios do Sistema Internacional de 

Avaliação e Detecção de Cárie Dentária (ICDAS). Os responsáveis pela crianças responderam 

um questionário que abordava questões sociodemográficas e relativas aos hábitos da criança. 

Três anos após a primeira avaliação, essas crianças, agora com idade entre 4 e 6 anos, foram 

reavaliadas clinicamente. As crianças foram alocadas em dois grupos de acordo com a 

exposição principal adotada para esse estudo (presença de cárie dentária no baseline). Crianças 

que apresentavam cárie dentária no baseline foram alocadas no grupo 1 (n=92) e aquelas que 

não apresentavam cárie no baseline no grupo 2 (n=92). Para avaliação da progressão de cárie a 

criança foi a unidade de análise, dessa forma, caso uma criança apresentasse progressão de cárie 

em pelo menos uma superfície era classificada como “presença de progressão da doença”. A 

análise de dados foi realizada através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão22.0, e incluiu a descrição de frequência das variáveis, teste qui-quadrado de Pearson e 

regressão hierárquica de Poisson. No total, 151 participantes participaram até o fim do estudo, 

os resultados demonstraram que a prevalência de cárie dentária no baseline era de 58,3%. 

Possuíam cárie inicial 25,8% das crianças avaliadas no baseline e 32,5% apresentavam cárie 

cavitada. Após três anos, a prevalência de cárie foi de 71,5%, sendo que 13,2% das crianças 

avaliadas apresentavam cárie inicial e 58,3% cárie cavitada. Houve uma taxa de progressão de 

cárie de 67,5%. Verificou-se através de regressão ajustada a associação estatisticamente 

significativa entre a presença de cárie cavitada no baseline e maior progressão de cárie dentária 

(RR= 1,60; IC 95% = 1,20-2,14). Foi possível concluir que a presença de cárie cavitada nos 

primeiros anos de vida é um fator de risco para a progressão de lesões cariosas em crianças. 
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SINT0568 - Fatores determinantes de traumatismo dentário: um 

coorte de 3 anos 
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RAMOS JORGE 

 
E-mail: gabydtna@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo de coorte foi avaliar fatores determinantes da incidência de 

traumatismo dentário em pré-escolares. Este estudo foi realizado com 151 pares de mães e 

crianças que participaram de um estudo transversal realizado no ano de 2014 na cidade de 

Diamantina, Minas Gerais. Durante o baseline (2014) essas crianças apresentavam de 1 a 3 anos 

de idade e foram avaliadas clinicamente para verificar a presença de traumatismo dentário e má 

oclusão. Foi aplicado questionário em forma de entrevista abordando aspectos socioeconômicos 

e da criança como sexo, idade, aleitamento materno, uso de mamadeira, além de hábitos orais 

como onicofagia, hábito de morder objetos, sucção não nutritiva, bruxismo e respiração oral. 

Todas as mães foram orientadas quanto aos cuidados com a saúde bucal de seu filho e aqueles 

que necessitavam de tratamento foram encaminhados para a clínica de Odontologia para Bebês 

da Faculdade de Odontologia/UFVJM. Após três anos (T1) as crianças foram novamente 

submetidas ao mesmo exame clínico bucal realizado no baseline para o diagnóstico de 

traumatismo dentário. A análise de dados foi realizada através do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 22.0, e incluiu a descrição de frequência das variáveis, teste qui-

quadrado, regressão hierárquica de Poisson. No baseline a prevalência de trauma foi de 23,2%, 

após acompanhamento de 3 anos essa prevalência foi de 38,4%. Houve associação entre o 

desfecho e respiração bucal (RR = 0,46 IC 95% = 0,24-0,88) e o sexo masculino da criança 

(RR=0,48 IC 95% = 0,23-0,96). Conclui-se que crianças pré-escolares do sexo masculino e com 

a presença de respiração bucal apresentaram maior risco de traumatismo dentário. 
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SINT0569 - Fibroma Ossificante Juvenil: Relato de caso 
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Resumo: O Fibroma Ossificante Juvenil (JOF) é um tumor ósseo benigno raro que ocorre com 

maior freqüência nos ossos craniofaciais de crianças e adultos jovens. Apesar de benigno, pode 

ser localmente agressivo e demonstrar uma alta propensão à recorrência, mesmo após a 

ressecção. Paciente feminino, 13 anos de idade, foi encaminhada à clínica de Estomatologia da 

UFVJM devido à queixa de dor ao se alimentar e sangramento na região dos pré-molares 

superior direito. Ao exame clínico intrabucal observou-se lesão nodular, avermelhada, de 

consistência fibroelástica, superfície lisa, medindo aproximadamente 2,5cm X 5cm X 5cm.  A 

radiografia panorâmica revelou área radiolúscida circunscrita, com preenchimento de conteúdo 

denso, na região entre canino superior direito incluso e  primeiro pré-molar superior direito, 

envolvendo os dentes 53 e 54.  As hipóteses diagnósticas iniciais foram Cisto Dentígero, Cisto 

Periapical, Queratocisto e Tumor Odontogênico Adenomatóide. A punção aspirativa foi 

negativa para líquido, dessa forma descartou-se a possibilidade de realizar a marsupialização, 

sendo então indicado a biópsia incisional. No  momento da cirurgia, após a incisão e 

descolamento total do retalho mucoperiostal, foi observada uma lesão com aspecto sólido que se 

destacava facilmente do tecido ósseo sadio. Nesse momento, optou-se pela realização da 

enucleação da lesão com consequente biópsia excisional. Assim , a lesão foi removida como um 

todo, incluindo os dentes decíduos inclusos na mesma. A análise histopatológica foi compatível 

com Fibroma Ossificante Juvenil. A paciente encontra-se em proservação a 8 meses, sem 

recidivas e a radiografia panorâmica revelou neoformação óssea no local da lesão. 
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SINT0570 - Impacto da má oclusão na qualidade de vida de pré-

escolares brasileiros e suas famílias: um estudo de base populacional 
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Resumo: O objetivo do presente estudo transversal de base populacional foi avaliar a 

associação entre má oclusão, considerando os diferentes tipos, e o impacto na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal em crianças pré-escolares e suas famílias. Uma amostra randomizada 

de 721 crianças brasileiras pré-escolares com idade entre 3 a 5 anos de idade, residentes na 

cidade de Diamantina-MG e regularmente matriculadas em creches/pré-escolas da cidade, 

participaram do estudo. Os pais/responsáveis deveriam ser fluentes em língua portuguesa 

brasileira e morar com a criança, permanecendo com ela um período superior a 12 horas diárias 

(incluindo o período do sono) para serem incluídos no estudo. Foram excluídas do estudo 

crianças que apresentavam um ou mais dentes permanentes erupcionados, crianças que 

utilizaram aparelho ortodôntico ou o estivessem utilizando no momento da coleta de dados, 

crianças que sentiram dor de dente devido à cárie ou traumatismo dentário no mês anterior ao 

exame clínico e crianças com doenças sistêmicas. As crianças pré-escolares foram submetidas a 

exame clínico bucal usando os critérios de Foster e Hamilton para avaliação da má oclusão. Os 

pais/cuidadores preencheram um questionário de qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

(Malocclusion Impact Scale for Early Childhood - MIS-EC) e outro com informações 

sociodemográficas e socioeconômicas da criança e sua família. A análise estatística envolveu 

análise descritiva, teste qui-quadrado, teste de Mann-Whitney e regressão de Poisson com 

modelo hierárquico ajustado. Verificou-se uma prevalência de má oclusão de 38,0%. Os tipos 

de má oclusão mais prevalentes foram overjet aumentado (19.4%), mordida cruzada anterior 

(17,2%) e mordida aberta anterior (16,4%). Impacto negativo na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal foi observado em 66,4% das crianças que apresentaram má oclusão. A prevalência 

de ter algum impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi 2,64 vezes maior em 

crianças com má oclusão (95% CI 1.82-3.84). Mordida aberta anterior e overjet aumentado 

foram relacionados com impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (p < 0.001). 

Conclui-se que a presença da má oclusão foi associada com impacto negativo na qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal. A análise por tipos de má oclusão mostrou que mordida aberta 

anterior e overjet aumentado apresentaram impacto negativo na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal de crianças pré-escolares e suas famílias. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES 
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SINT0571 - Importância da documentação odontológica e atuação da 

odontologia legal na identificação de corpos carbonizados 
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E-mail: jessicapires.92@yahoo.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Em decorrência do alto conteúdo mineral e complexa organização estrutural do 

esmalte dentário, o dente é considerado o órgão humano mais durável. Em situações com 

vítimas fatais, principalmente por carbonização, cuja identidade é desconhecida, a odontologia 

forense ou odontologia legal desempenha um importante papel de auxílio técnico à justiça, 

como também de relevância social com o processo de identificação humana. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo apontar a responsabilidade profissional do cirurgião-dentista no 

correto preenchimento e acondicionamento da documentação odontológica, que serve como 

prova subsidiária ao trabalho da justiça. Para tal, foi realizada, primeiramente, uma análise 

descritiva do quantitativo de casos de vítimas carbonizadas que deram entrada no Instituto 

Médico Legal em Belo Horizonte, nos anos de 2014, 2015 e 2016, buscando-se conhecer o 

percentual de identificação por meio da odontologia forense. Diante desse levantamento, foram 

selecionados dois casos de vítimas carbonizadas para serem relatados, sendo eles: um caso cuja 

identificação da vítima carbonizada se deu, efetivamente, por meio da odontologia forense e 

outro que teve a identificação por este meio inviabilizada. Tal distinção de resultados ocorreu 

pela escassez de informações da ficha odontológica de uma das vítimas, o que dificultou o 

estabelecimento de parâmetros comparativos ante-mortem e post-mortem, culminando em um 

laudo pericial desprovido de argumentos capazes de convencer a autoridade policial sobre a 

efetiva individualização do cadáver carbonizado. Concluiu-se que a odontologia forense, como 

método de identificação de vítimas carbonizadas, é confiável e apta à elucidação de casos. 

Contudo, é imprescindível que o perito odontolegista tenha acesso a uma documentação 

odontológica ante-mortem satisfatória, que possibilite a comparação com os achados da vítima 

carbonizada, produzindo um laudo que respalde a justiça. Logo, a responsabilidade penal, civil, 

administrativa e social do cirurgião dentista é determinante neste contexto pericial.  

 

 
Apoio: PROFª. DRª. ROSA NÚBIA VIEIRA DE MOURA / PERITO CRIMINAL LUCIENE 

MENRIQUE CORRADI  / INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE BELO HORIZONTE 
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SINT0572 - INCIDÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA SEVERA EM 

PRÉ- ESCOLARES E FATORES DE RISCO MATERNOS: UMA 

COORTE PROSPECTIVA DE TRÊS ANOS 
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RODRIGUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE,RAFAELA LOPES GOMES 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Objetivo: Avaliar a associação entre fatores de risco maternos e a incidência de lesão 

severa de cárie dentária em crianças pré-escolares. Metodologia: O estudo foi realizado com 158 

pares de mães e crianças de um a três anos de idade que participaram de um estudo transversal 

realizado no ano de 2014 na cidade de Diamantina, MG. Após três anos, as crianças foram 

divididas em dois grupos de acordo com a exposição e reexaminadas para verificar novos casos 

de lesões severas de cárie dentária. O grupo exposição foi composto por crianças filhas de mães 

que tinham cárie dentária não tratada no primeiro exame (n=79) e as crianças filhas de mães que 

não possuíam cárie não tratada no primeiro exame formaram o grupo não exposto (n=79). A 

análise dos dados foi realizada utilizando-se o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) para Windows, versão 22.0 e incluiu a descrição de frequência das variáveis, 

teste qui-quadrado de Pearson, e regressão de Poisson (análise hierárquica). Resultados: Cento e 

quarenta crianças e suas mães completaram o estudo. A análise de regressão de Poisson não 

ajustada mostrou que escolaridade materna (p=0,002), renda mensal familiar (p=0,022), placa 

visível na mãe (p<0,001), idade da criança aos dois (p=0,009) e aos três anos (p=0,032), placa 

visível na criança (p=0,001), atividade de cárie na criança (p<0,001 ), presença de cárie dentária 

no baseline (p<0,001), cárie cavitada no baseline (p<0,001) e a não adesão ao tratamento 

(p<0,001) foram fatores de risco para o desenvolvimento de novas lesões de cárie dentária 

severa. No modelo final, escolaridade materna (RR = 2,02; IC95%: 1,06- 3,88; p = 0,034), placa 

visível na mãe (RR = 1,84; IC95%: 1,22- 2,76; p = 0,004)  e cárie cavitada da criança no 

baseline (RR= 2,26; IC95%: 1,52-3,37; p<0,001)  permaneceram como fatores de risco para 

incidência de lesões severas de cárie dentária. Conclusão: Escolaridade materna menor do que 

nove anos de estudo, placa visível na mãe e lesão cavitada de cárie dentária na primeira infância 

foram fatores de risco para incidência de cárie severa após três anos de acompanhamento. 

 
Apoio: O ESTUDO RECEBEU FINANCIAMENTO DA COORDENAÇÃO BRASILEIRA 

DE ENSINO SUPERIOR, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CAPES), A FUNDAÇÃO DE 

AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG) E DO CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ 
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SINT0573 - Influência da concentração de sacarose e do tempo na 

formação da placa bacteriana: estudo piloto in situ e in vitro 
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Resumo: A cárie dentária está intimamente relacionada com a produção de ácidos pelas 

bactérias presentes no biofilme dentário. Essas bactérias fazem a fermentação de carboidratos, 

sendo que nos seres humanos o carboidrato mais cariogênico é a sacarose, por ser consumida 

em maiores quantidades e devido ao modo de como ela é metabolizada pelas bactérias orais. 

Sendo assim, a presente pesquisa visou determinar por meio de um estudo in situ e in vitro, a 

ação de diferentes concentrações de sacarose na colonização e desmineralização da superfície 

dentária de blocos de esmalte bovino. O estudo piloto foi realizado por três estudantes 

universitários voluntários que utilizaram dispositivos intra-orais contendo quatro blocos de 

dentes bovinos. Cada bloco foi tratado com diferentes concentrações de sacarose, que receberam 

uma gota de solução 4 vezes por dia, durante 14 dias. O biofilme bacteriano formado sobre os 

blocos de esmalte bovino foi coletado, diluído e inoculado em meio de cultura BHI esterilizado 

para posterior contagem do número de colônias (UFC/mL) do biofilme. Decorrido os 14 dias da 

fase in situ, os blocos foram removidos e armazenados em recipientes identificados para 

posterior análise no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). O estudo revela que quanto 

maior a concentração de sacarose, maior o valor de UFC para todos os dias do estudo. Essa 

observação torna-se bem evidente após as primeiras 48 horas, revelando uma diferença maior 

dos resultados de UFC das soluções de 5% e 15% em relação ao bloco tratado com água pura. 

No 14° dia, último dia, observa-se que as soluções com concentrações de 15% e 40% de 

sacarose resultam em UFC mais semelhantes. As imagens de MEV revelaram diferença nas 

superfícies dos blocos tratados com água destilada, porém não apresentaram diferença 

significativa entre os blocos tratados com as soluções de sacarose de diferentes concentrações. 

Conclui que a concentração de sacarose pode ser um fator que influencia nos resultados de 

UFC, sendo maior a concentração de sacarose maior a proliferação de colônias de bactérias 

causadoras da cárie dentária, mas não é um fator relevante no processo de desmineralização da 

superfície de esmalte, pois o padrão de desmineralização foi similar para todas as concentrações 

de sacarose aplicadas sobre a superfície de esmalte de blocos bovino. 

 

 
Apoio:  
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SINT0574 - INFLUENCIA DA DIETA NA INCIDÊNCIA DE CÁRIE 

EM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES: um estudo de coorte 
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Resumo: Os hábitos alimentares presentes na primeira infância podem exercer uma influência 

na saúde geral da criança, incluindo sua saúde bucal. O objetivo do presente estudo foi 

investigar a influência da dieta da criança em seus primeiros anos de vida na incidência de cárie 

dentária na idade pré-escolar.  Este estudo de coorte foi realizado com 145 crianças que 

participaram de um estudo transversal (baseline) em Diamantina, Brasil, quando apresentavam 

idade entre 1 e 3 anos. Nesse momento todas as crianças foram avaliadas quanto à presença de 

cárie dentária e placa visível. As mães responderam a um questionário que avaliava aspectos 

sociodemográficos e relativos aos hábitos de saúde bucal e dietéticos das crianças. Três anos 

após, as crianças foram re-examinadas e as mães responderam o mesmo questionário.  A 

incidência de cárie severa nas crianças avaliadas foi de 41,1% e foi associada ao consumo de 

refrigerante (RR:1,05; IC 95%: 1,01- 1,09; p=0,015) independentemente da presença de cárie 

dentária severa no baseline (RR: 1,60; IC 95%: 1,06 – 2,42; p=0,024) e ausência de tratamento 

odontológico (RR: 1,52; IC 95%: 1,03 – 2,25; p=0,037). Conclui-se dentre os fatores dietéticos 

investigados, a maior frequência do consumo de refrigerante foi um fator de risco para uma 

maior incidência de cárie severa na idade pré-escolar independentemente da presença de cárie 

dentária severa no baseline e do tratamento odontológico realizado. 

 
Apoio: PIBEX CAPES 
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SINT0575 - Influência Da Quitosana Na Resistência Ao Cisalhamento 

De Selantes De Fossas E Fissuras Aplicadas Em Esmalte De Dentes 
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Resumo: O flúor é um importante agente na prevenção e redução da prevalência da  cárie 

dentária,   porém sua efetividade se apresenta maior em superfícies lisas do que em superfícies 

de cicatrículas e fissuras, enquanto o selamento das superfícies oclusais representam o meio 

mais efetivo para prevenir cárie oclusal. O objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente 

por meio de teste de cisalhamento o efeito da Quitosana na retenção de selantes de fossas e 

fissuras ao esmalte de dentes permanentes. Cinquenta e uma amostras obtidas de molares 

humanos foram incluídas em resina acrílica e aleatoriamente divididas em três grupos: Grupo 1: 

Ataque ácido + Single Bond + Fluroshield (controle); Grupo 2: tratamento com Quitosana 2,5% 

+ Single Bond + Fluroshield, e; Grupo 3: tratamento com Quitosana 2,5% no adesivo dentinário 

+ Fluroshield. No grupo 1 (controle), na superfície dos dentes teve a aplicação do adesivo 

Single Bond de acordo com as instruções do fabricante, enquanto que, nos grupos 2 e 3 os 

dentes foram secos com papel absorvente para remover o excesso de água por 5 segundos e 

apenas utilizando a Quitosana a 2,5%. Os espécimes foram mantidos em água destilada a 37°C 

durante 24 horas. Os testes foram realizados com o auxílio de uma máquina de ensaio universal 

(0,5mm/min) e os tipos de fraturas foram analisadas em lupa estereoscópica (40X). Os dados 

foram submetidos aos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. As medias (Mpa) 

obtidas foram: 1 – 11,27±2,81; 2 – 7,50±2,33; 3 – 7,79±3,61, sendo que as fraturas mais 

encontradas foram adesivas. Conclui-se que a Quitosana não foi eficiente na resistência ao 

cisalhamento de selantes de fossas e fissuras, quando comparada com o sistema adesivo 

convencional. 

 
Apoio: FAPEMIG 004/2015 PIBIC, UFVJM 
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SINT0576 - INJÚRIAS DENTÁRIAS EM PACIENTES ATENDIDOS 

NA CLÍNICA DE TRAUMATISMO DENTÁRIO DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA UFVJM: Uma avaliação dos primeiros quatro 

anos de funcionamento 
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Resumo: O objetivo do estudo foi caracterizar o atendimento prestado pela Clínica de 

Traumatismo Dentário da Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, no 

período de outubro de 2013 à setembro de 2017,onde avaliou-se os prontuários de todos os 

pacientes atendidos na referida clínica. Os tipos de trauma dental foram classificados conforme 

os critérios propostos por Andreasen & Andreasen. A análise contou com 64 prontuários. 

Desses, apenas 61 apresentaram injúrias dentárias, contabilizando um total de 99 dentes. Em 

relação à distribuição dos traumatismos, observou-se que a ocorrência foi maior entre os 

homens (62,5%). O grupo maior de 18 anos foi o mais acometido (56,3%) e os dentes mais 

atingidos foram os incisivos centrais superiores (75,8%).  Como fator etiológico, a queda foi a 

causa mais frequente (35,9%). Os locais de maior ocorrência para os traumatismos foram a casa 

(34,4%), seguido da rua (29,7%). A maior parte dos pacientes (56,3%) procuraram atendimento 

odontológico nas primeiras 24 horas após o trauma. Em relação ao setor de atendimento, apenas 

24 pacientes (37,5%), receberam o primeiro atendimento na Clínica de Traumatismo Dentário 

da UFVJM. Em 47,5% dos pacientes apenas um dente foi afetado. A injúria dentária mais 

prevalente foi a fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar (23,2%), seguida da fratura 

de esmalte e dentina com exposição pulpar (20,2%). Concluiu-se que lesões dentárias 

traumáticas dos pacientes atendidos na Clínica mencionada , mostraram características 

epidemiológicas semelhantes a outros estudos da literatura nos quesitos gênero, dente mais 

afetado e tipo de injúria. 

 
Apoio:  
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Resumo: O traumatismo dentário pode ser definido como qualquer injúria de natureza térmica, 

química ou física, podendo ser reconhecida como uma pequena fratura de esmalte até a perda 

definitiva do elemento dentário. Indivíduos acometidos pelo traumatismo dentário podem 

apresentar numerosas alterações como a perda da estrutura, sensibilidade e mobilidade dentária, 

reabsorções radiculares, alterações na coloração da coroa dentária e necrose pulpar. As 

consequências e sequelas de um dente traumatizado podem levar um longo período para se 

manifestarem, sendo que o processo de cicatrização e reparo não acontece imediatamente após o 

acidente. Estudos realizados sugerem que o traumatismo dentário em dentes anteriores 

permanentes muitas vezes não são tratados devido ao alto custo do atendimento inicial e a 

necessidade de proservação do paciente por um maior período de tempo. O traumatismo 

dentário é também frequentemente ignorado como um atendimento de urgência e muitas vezes 

um procedimento adequado é negligenciado. Este estudo teve como objetivo investigar a 

necessidade de tratamento odontológico restaurador devido ao traumatismo dentário em dentes 

incisivos de escolares de 12 anos no município de Diamantina, MG. Um melhor conhecimento 

dessas associações poderá ajudar num melhor direcionamento e implantação de programas de 

prevenção em idades mais precoces tornando-os mais eficazes. A classificação de Andreasen foi 

adotada para avaliar a prevalência de traumatismo dentário em incisivos. Quando detectada a 

presença do traumatismo dentário foi também investigada a necessidade de tratamento 

restaurador do dente acometido. Os participantes tiveram sua confidencialidade garantida bem 

como o sigilo dos dados. Os dados foram analisados estatisticamente através de distribuição de 

frequência e teste de associação. Dos 588 alunos, 176 sofreram traumatismo dentário, 94 

(56,4%) precisavam de tratamento restaurador, destes 42,6% precisavam de resina e 9,65% 

precisavam de tratamento endodôntico e restaurador. O traumatismo dentário é considerado uma 

situação de emergência e exige atenção imediata. A necessidade do tratamento restaurador nesse 

estudo foi elevada e muitos dos acometidos não tiveram tratamento dentário indicado. É 

importante ressaltar a importância do encaminhamento para o cirurgião dentista para 

proservação e tratamento. 

Comitê de ética 

CAAE: 52656515.9.0000.5108 
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SINT0578 - Is oral condition associated with the experience of verbal 

bullying in schoolchildren? a case-control study. 
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Resumo: This case-control study aimed to investigate the association between the oral 

conditions and the occurrence of verbal bullying (VB) among schoolchildren aged from 8 to 10 

years old. This study was approved by the Ethics Committee for Human Research 

(CEP/UFVJM nº 045/2011), and all parents signed the informed consent. The present case-

control study involved 8- to 10-year-old schoolchildren from public schools in the city of 

Diamantina, Brazil. The sample size was calculated adopting the probability of exposure among 

schoolchildren who suffered VB (66.7%) and the proportion of exposure among controls (non-

involved VB) of 48.8%. Twenty percent were added to each group to compensate for possible 

losses, resulting in 89 cases and 355 controls.Verbal bullying was verified through the question 

directed to the schoolchildren: “In the past 4 weeks, how often have other children teased you or 

called you names because of your teeth or mouth?”, This question is part of the CPQ8-10 

index21 used to assess the impact of oral health on the quality of life of children.The following 

oral conditions were investigated by two examiners, duly trained and calibrated: malocclusion, 

dental caries, clinical consequences of untreated dental caries, fluorosis, and developmental 

defects of enamel (DDE). Descriptive analysis and the Pearson's Chi-square and Fisher's Exact 

test were performed to verify the association between the case and control groups regarding the 

independent variables. Bivariate and multivariate conditional logistic regression analyses were 

performed to determine the strength of associations between the independent variables and VB. 

The case and control groups were matched for sex and age, and the mean age of the overall 

sample was 9.03 (± 0.85) years old. Malocclusion was observed in 67.7%, whereas untreated 

dental caries was present in 58.7% of the sample.The multivariate logistic regression model 

revealed that a very severe malocclusion (OR 2.29, 95% Cl 1.03 – 5.10, p= 0.042), a greater 

maxillary misalignment (≥3mm) (OR 2.23, 95% Cl 1.05 – 4.73, p= 0.038), and the presence of a 

tooth with pulp exposure (OR 2.93, 95% Cl 1.58 – 5.45, p= 0.001) remained significantly 

associated with the occurrence of VB among schoolchildren. Schoolchildren with a very severe 

malocclusion, greater maxillary misalignment, and presence of pulp exposure have a greater 

chance to experience VB when compared with children without those oral conditions. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0579 - LASER OU CORTICOSTEROIDES: QUAL É A 

TERAPIA MAIS EFICIENTE PARA O TRATAMENTO DO 

LIQUEN PLANO ORAL EROSIVO? REVISÃO SISTEMATICA E 

META-ANÁLISE 
 
ESMERALDA MARIA DA SILVEIRA,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,SAULO 

GABRIEL MOREIRA FALCI,PATRICIA FURTADO GONCALVES,ANA TEREZINHA 

MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: smera53@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O líquen plano oral (LPO) é uma doença inflamatória crônica de etiologia 

desconhecida e, até agora, não existe um tratamento eficaz que promove o desaparecimento 

completo das lesões. O objetivo desta revisão sistemática e metanálise  é comparar a efetividade 

de dois tratamentos laser e corticosteróides para o LPOE.  Bancos de dados indexados incluíram 

PubMed, BVS, Web of Science e OVID. Ensaios clínicos randomizados foram incluídos na 

revisão sistemática. O risco de viés foi analisado através de etapas Cochrane. A  pesquisa on-

line identificou 1256 estudos. Entre os estudos selecionados para análise de texto completo, 5 

foram incluídos na presente revisão sistemática. A meta-análise incluiu 3 artigos que analisaram 

o tamanho das lesões antes e após o tratamento e 4 artigos que avaliaram a escala de dor antes e 

após o tratamento das lesões. A terapia com laser foi tão eficiente como os corticosteróides, mas 

um estudo com acompanhamento por mais tempo mostrou que o laser era mais eficiente do que 

o corticosteróide no controle de lesões, apresentando também a vantagem de não  apresentar 

contra-indicações ou efeitos colaterais. De acordo com os resultados da metanálise para a  

variável dor não houve diferença entre o grupo laser o o corticosteróide (MD = -0.06; CI95%: -

0.45 ; 0.56).  Para a variável tamanho da lesão não houve diferença entre os grupos (MD = -

0.02; CI 95%: -0.51; 0.47). Concluiu-se que  as terapias com laser devem ser utilizadas no 

tratamento do LPOE, porque apresenta a mesma eficácia dos corticosteróides, especialmente 

nos casos em que os corticosteróides apresentam restrições de uso. 

 
Apoio: FAPEMIG   UFVJM 
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SINT0580 - LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS NOS 

ACADÊMICOS DA UFVJM: PREVALÊNCIA E FATORES 

ASSOCIADOS 
 
JOICE CRISLAINY GOMES GARCIA,FRANCIELLE NUNES MACHADO,NAYARA SILVA DE 

ALMEIDA,ADRIANA MARIA BOTELHO,DHELFESON WILLYA DOUGLAS DE 

OLIVEIRA,OLGA DUMONT FLECHA,KARINE TAIS AGUIAR TAVANO 

 
E-mail: joicecrislainy@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: As lesões cervicais não cariosas são caracterizadas pela perda da estrutura dentária na 

região cervical dos dentes próximos à junção cemento-esmalte, apresentando etiologia 

multifatorial. São classificadas em abrasão, abfração e erosão. Este estudo tem por objetivos 

identificar a prevalência de lesões cervicais não cariosas nos acadêmicos da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; identificar hábitos e fatores etiológicos 

associados ao desenvolvimento dessas lesões, além dos dentes e as faces onde ocorrem com 

maior prevalência; avaliar através do Índice de Desgaste Dental (IDD) a severidade; e 

identificar a presença ou não de sensibilidade associada a essas lesões. Foram selecionados 179 

participantes que foram submetidos a um questionário contendo vinte perguntas que abordaram 

a presença ou não de hábitos associados às lesões. Foram avaliados todos os dentes de cada 

participante, exceto os terceiros molares, para identificar a presença ou não da lesão, sua 

classificação, as faces envolvidas, severidade e sensibilidade, além da presença de desgaste 

oclusal/incisal. O teste de sensibilidade foi realizado com água gelada a uma temperatura de 5° 

a 10° C. Sobre as lesões que apresentaram sensibilidade ao frio, foi aplicado dessensibilizante 

cianoacrilato. Foram avaliados 5.130 dentes. Destes, 1,3% apresentaram lesão, sendo 22,1% 

abrasões, 72,1% abfrações e 5,9% erosões. Os molares apresentaram 29,4% das lesões, 

enquanto os pré-molares 51,5%, os caninos 7,4% e incisivos 11,8%. A maioria das lesões foram 

encontradas na face vestibular 91,2%, seguidas pela face lingual 7,3%, mesial 1,5%. Das lesões 

encontradas, 63,2% apresentaram sensibilidade ao frio. Com relação ao Índice de Desgaste 

Dental 1,5% apresentou IDD 1, 50% apresentaram IDD 2, 45,6% foram classificados com IDD 

3 e 2,9% com IDD 4. A prevalência de lesões cervicais não cariosas nos acadêmicos da UFVJM 

foi de 15,1 % sendo a abfração a lesão de maior ocorrência. O grupo de dentes mais acometidos 

pelas lesões foram os pré-molares, sendo a maioria localizada na face vestibular. Não houve 

relação significativa entre a presença das lesões e os hábitos e fatores etiológicos avaliados. 

Verificou-se uma associação significativa entre a presença de lesões não cariosas e a 

sensibilidade ao frio. 

 
Apoio: AOS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. 
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SINT0581 - Mioepitelioma de células plasmocitóides em glândula 

salivar menor: relato de caso clínico 
 

MARIANA OLIVEIRA COTTA ROCHA,LARISSA PEREIRA MENDES,CÁSSIO ROBERTO 

ROCHA DOS SANTOS,ESMERALDA MARIA DA SILVEIRA,JOÃO LUIZ DE MIRANDA,ANA 

TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: mari.ocr@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O mioepitelioma é uma neoplasia benigna rara de glândulas salivares, representando 

1% dos casos. Clinicamente é semelhante ao Adenoma Pleomórfico, sendo diferenciado apenas 

no exame histopatológico pela predominância na proliferação de células mioepiteliais. Paciente 

de 65 anos, sexo masculino, melanoderma, apresentou queixa de surgimento de uma bolinha no 

céu da boca, sem dor, há aproximadamente 6 meses. Durante a anamnese, o paciente relatou ter 

feito um tratamento com antibiótico sem nenhuma resposta na regressão da lesão. Então, foi 

encaminhado pelo Cirurgião-Dentista à Clínica de Estomatologia da UFVJM. Relatou ainda ser 

ex-tabagista há 30 anos, não-etilista e negou trauma prévio na região da lesão. Na história 

médica revelou uso de Atenolol para controle de hipertensão arterial. No exame extra-oral, não 

foi notada nenhuma assimetria e nenhum dos gânglios se encontraram palpáveis. No exame 

intra-oral foi verificada presença de lesão nodular, de coloração rósea com centro arroxeado, 

bem delimitada, base séssil, superfície lisa, consistência fibroelástica, localizada em palato duro 

e medindo 2 x 2 x 0,5 cm. A radiografia panorâmica revelou nenhum envolvimento ósseo. 

Diante das hipóteses diagnósticas de adenoma pleomórfico, mioepitelioma e tumor maligno de 

glândula salivar, foi realizada biópsia incisional. Microscopicamente, foram observadas células 

arredondadas, com núcleos excêntricos, citoplasma abundante e eosinofílico, conhecidas por 

células hialinas, compatíveis com mioepitelioma. O tratamento proposto foi a excisão cirúrgica 

da lesão. Porém, devido a necessidade de remoção da mucosa de revestimento da lesão, o que 

dificultaria conseguir coaptação adequada das bordas da loja cirúrgica durante a sutura, foi 

confeccionada uma placa de acrílico acoplada à prótese parcial removível superior, já utilizada 

pelo paciente, para sustentação do cimento cirúrgico, a fim de garantir melhor conforto pós-

operatório e melhor cicatrização da área. A lesão foi completamente excisada sob anestesia local 

e, a peça cirúrgica foi encaminhada para análise histopatológica que confirmou o diagnóstico de 

mioeptelioma. Após uma semana o paciente retornou para remoção do cimento cirúrgico, sendo 

observada área em cicatrização por segunda intenção, sem sinais de infecção. Após 30 dias, foi 

feita a remoção da placa de acrílico na prótese do paciente, uma vez que, foi observada 

cicatrização satisfatória na área, sem sinais de recidiva da lesão. 

 
Apoio:  
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SINT0582 - Neurofibroma plexiforme facial em criança com 

Neurofibromatose Tipo 1: Relato de caso com tratamento 

multidisciplinar e acompanhamento de 8 anos. 
 

LEONARA MILANEZI,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,CÁSSIO ROBERTO 

ROCHA DOS SANTOS,FLAVIANA DORNELA VERLI,SANDRA APARECIDA MARINHO,ANA 

TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: leonara.mila@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é a forma mais comum de distúrbios genéticos 

conhecidos como neurofibromatose e caracteriza-se por mudanças no desenvolvimento do 

sistema nervoso, ossos e pele. Os critérios para o diagnóstico de NF1 incluem a presença de 

duas ou mais das seguintes alterações: seis ou mais manchas café-com-leite, dois ou mais 

neurofibromas ou um neurofibroma plexiforme, hiperpigmentação em regiões axilares ou 

inguinais, glioma óptico, dois ou mais nódulos de Lisch e história familiar de NF1. O 

neurofibroma plexiforme (NP) é classificado como um tumor benigno da bainha dos nervos 

periféricos, não-metastático, altamente vascularizado, de crescimento lento e localmente 

invasivo. Os NP constituem uma das complicações significativas da NF1 e podem originar 

tumores malignos da bainha do nervo periférico. Paciente masculino, 7 anos de idade, 

apresentou uma assimetria facial no lado direito da face, com evolução de um ano. Na história 

familiar não foi constatada doença genética. No exame clínico extra-oral, observou-se a 

presença de manchas acastanhadas na região de tórax e braços, estrabismo e ainda nódulos de 

Lisch muito discretos na íris. A radiografia panorâmica mostrou espessamento do ângulo da 

mandíbula, ligeiro aumento do forame mentoniano direito e ausência de envolvimento ósseo. A 

biópsia incisional foi realizada e a análise histopatológica foi compatível com neurofibroma 

plexiforme. A imuno-histoquímica mostrou positividade para S100, NSE e EMA, confirmando 

a natureza neural das células tumorais. Diante dos apectos clínicos, radiográficos, 

histopatológicos e imonoistoquímicos o diagnóstico final foi de NF1. O paciente foi 

encaminhado para tratamento médico, sendo diagnosticado glioma óptico maligno bilateral, 

astrocitoma, lesão invasiva do encéfalo (neurofibroma). O tratamento incluiu: cirurgia para 

remoção do glioma óptico, astrocitoma e neurofibroma facial e cerebral e quimioterapia para o 

neurofibroma plexiforme facial e cerebral e glioma óptico.  Após 8 anos de proservação, o 

paciente relatou estar bem, apresentando apenas perda parcial da visão no olho direito e leve 

atrofia no ombro esquerdo. Conclusão: O diagnóstico precoce da NF1 e a abordagem 

multidisciplinar especializada são essenciais para o sucesso do tratamento e melhor prognóstico 

das malignidades associadas à doença. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0583 - Notícias sobre saúde veiculadas no Jornal Idéa Nova, que 

circulou em Diamantina no início do século XX. 
 

ISABELA FONSECA DE ANDRADE BELCHIOR,JOÃO VICTOR LEITE DIAS,HERTON 

HELDER ROCHA PIRES 

 
E-mail: isabelafbel@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A Biblioteca Antônio Torres foi criada em 12 de abril de 1954, sendo subordinada à 

Biblioteca Nacional e em 1981 foi anexada ao IPHAN. O presente trabalho objetivou estudar 

publicações de saúde no jornal “A Idéa Nova” que circulou semanalmente no município de 

Diamantina no início do século XX entre os anos de 1906 a 1912. Foram analisados 266 

exemplares do jornal sendo as publicações envolvendo à saúde fotografadas e transcritas em 

meio digital. No ano de 1906 as publicações eram de propagandas de remédios voltados para a 

cura de diferentes moléstias: anemia, tuberculose, reumatismo, enfraquecimento, dores, diarreia, 

menstruação difícil e amarelão. O médico estava como figura central, e os remédios eram 

principalmente ministrados por chás e xaropes. No ano de 1907 continuam os mesmos males 

sendo noticiados, porém aparece além do médico o farmacêutico na manipulação dos 

medicamentos. Há menção sobre a saúde publica e as preocupações com a qualidade da água e 

inspeção de carne. Aparecem alguns produtos naturais utilizados para as curas. No ano de 1908 

tem destaque notícias sobre a morte por pneumonia e epidemia de varíola, e imunização para a 

mesma. No ano de 1909 continuam as notícias de varíola e epidemias de sarampo no país e em 

Diamantina. Também tem destaque o consumo de frutas para a cura de alguma doença e 

notícias divulgam a ocorrência do IV Congresso Médico Latino Americano e finalizações das 

obras para o fornecimento de água potável em Diamantina. No ano de 1910 se intensificam as 

notícias sobre o consumo de frutas para ajudarem na cura de doenças. Notícias de ocorrência da 

varíola em Minas Gerais e epidemia com sintomas da Cólera Asiática em áreas do baixo 

Jequitinhonha. Neste ano são publicadas noticias sobre cirurgião dentista em Diamantina e a 

importância do trabalho de bacteriologistas no estudo de micróbios. No ano de 1911 continuam 

as propagandas de medicamentos. Continuam as notícias sobre a situação da varíola no país.  

Notícias sobre a presença ativa do médico no município de Diamantina. No ano de 1912, têm-se 

notícias sobre novos medicamentos, benefícios do iodo, uso de cigarro para tratar doenças, 

saneamento básico e preocupação com o alcoolismo. As publicações consultadas mostram a 

preocupação com os males da época, alertando e informado a população sobre a disseminação 

destas doenças. Nota-se uma maior divulgação de remédios manipulados e pontualmente 

produtos naturais, e quase nenhuma divulgação de prevenções contra as doenças. 

 
Apoio: BIBLIOTECA ANTÔNIO TORRES 
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SINT0584 - O comportamento infantil influencia na remoção do 

biofilme dentário. 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre  o comportamento de 

crianças na idade de 1 a 4 anos durante a consulta odontológica e a redução do biofilme 

dentário. Um total de 146 crianças (média de idade= 34,89 meses) participaram do estudo, 

sendo que 75 (51,4%) delas tinham comportamento positivo (+ e ++) e 71 (48,6%) 

comportamento negativo (- e --), avaliado de acordo com a escala de Frankl, na primeira 

consulta odontológica. As crianças foram submetidas a uma avaliação da condição bucal e 

registro da presença de biofilme (Índice Quigley-Hein modificado por Turesky), utilizando o 

aparelho Evince. Os pais/responsáveis receberam Orientações de Higiene Bucal - OHB. O 

registro do biofilme dental foi realizado em dois momentos: antes da OHB e 14 dias após. Para 

a análise estatística foram realizados testes descritivos e teste de Wilcoxon (p < 0,05). Todas as 

crianças apresentaram redução do biofilme dental 14 dias após a OHB. Crianças que exibiram 

comportamento negativo não apresentaram uma redução significativa do biofilme dental, ao 

contrário das crianças com comportamento positivo (p < 0,05). Conclui-se que o 

comportamento da criança deve ser levado em consideração durante a OHB uma vez que pode 

influenciar a redução do biofilme. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES, FAPEMIG 
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SINT0585 - O PAPEL SOCIAL DO DENTISTA 
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E-mail: bianccabarros@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O presente trabalho foi realizado durante a disciplina de sociologia. Os dentistas 

possuem um papel importante e essencial em nossa sociedade. Pois, nossa higiene bucal não se 

restringe ao valor dado à estética e à vaidade estabelecida com relação à cavidade oral. Várias 

doenças e problemas sérios de saúde são prevenidos com uma boa escovação e uma maior 

atenção à saúde bucal. Neste trabalho se fez necessário buscar, através de pesquisa em artigos e 

levantamento de dados, o papel social do dentista na sociedade. Foram realizadas pesquisas nas 

principais bases acadêmicas, além disso, aplicou-se um questionário eletrônico cujo público-

alvo foram alguns cirurgiões-dentistas. A partir dessas ações, um dos objetivos era demonstrar a 

relação e a importância do dentista na sociedade. A formação universitária do cirurgião-dentista 

por muitas vezes não priorizou as disciplinas ou saberes científicos referentes ao social. Em 

grande parte da sua formação odontológica, o graduando aprende a lidar ou tratar com a doença 

e não com a saúde. Essa falha na formação acadêmica foi detectada e aos poucos sendo 

corrigida por meio das mudanças curriculares e da elaboração de componentes que privilegiam, 

também, as ciências sociais e saúde. Na pesquisa e no questionário aplicado, essa falha na 

formação dos profissionais da odontologia foi verificada. Foi possível observar também que 

ainda é grande o desinteresse nessa área pelos que tiveram contato durante a graduação ou 

ausência dela na formação dos participantes da pesquisa. Além disso, notou-se que os 

atendimentos mais frequentes eram mais voltados significantemente na parte clínica, não se 

envolvendo em situações mais amplas como em casos de violência sexual infantil ou doméstica, 

por exemplo. Através deste trabalho, notou-se a função do dentista vai além de garantir a saúde 

bucal, pois esta será insuficiente para promover a inclusão social se os demais problemas da 

população não forem assistidos. As soluções não se localizam apenas no âmbito da saúde, pois 

os determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais do processo saúde–doença devem ser 

considerados, e estes dependem das relações entre setores e profissionais de saúde, incluindo o 

dentista. Desse modo, a partir da pesquisa o que pode notar que é importante o interesse do 

dentista em cuidar do bem-estar social, físico e psicológico das pessoas, olhando além da boca e 

dentes. 

 
Apoio: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS 
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SINT0586 - O uso da fitoterapia na Odontologia: uma revisão de 

revisões sistemáticas (umbrella review) 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O uso de ervas medicinais na odontologia para tratamento e terapia tanto de doenças 

bucais quanto sistêmicas ainda é pouco desenvolvido e explorado. No entanto, há uma crescente 

linha de pesquisa associada ao uso de fitoterápicos, principalmente por acreditar-se que os 

produtos naturais possuem menor toxicidade, maior compatibilidade biológica com o organismo 

humano, bem como a relação custo-benefício para a população, uma vez que seu custo é bem 

menor que o de drogas sintéticas. O objetivo deste trabalho é comparar, integrar e sintetizar as 

revisões sistemáticas já publicadas, no intuito de fornecer uma análise geral e um resumo 

integrado sobre as informações que estão disponíveis sobre o uso da fitoterapia na Odontologia. 

Esta umbrela review foi realizada de acordo com as diretrizes dos Principais Itens para Relatar 

Revisões sistemáticas e Meta-análises - PRISMA, associado ao manual metodológico para 

revisores do Instituto Joanna Briggs – Reviewers Manual Methodology JBI Umbrella Reviews. 

A pesquisa eletrônica foi realizada nos seguintes bancos de dados: Cochrane Library, Embase, 

PubMed, BVS Bireme, Scopus, ISI of Knowledge/Web of Science e Lilacs, as etapas de 

triagem e extração de dados foram realizadas por dois revisores independentes, utilizando 

questionários no software DistillerSR. No total foram relacionadas 79 espécies de extratos de 

plantas cada uma em sua determinada preparação, contendo espécie única ou em associação. 

Essas foram relatadas comumente para o uso como analgésico, ansiolítico, antifúngico, 

antimicrobiano, antiinflamatório e estimulador de saliva. Conclui-se que os estudos do uso de 

fitoterápicos para a odontologia ainda são de pequeno numero e de baixa qualidade, mesmo que 

essa seja uma pratica regulamentada na profissão. Faz-se necessário mais estudos do tipo ensaio 

clínico randomizado, com alta qualidade, para que os dados fornecidos sejam padronizados e 

qualificados metodologicamente e assim embasem o uso da fitoterapia na odontologia de forma 

séria, responsável e respaldado em evidencias cientificas confiáveis. 
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SINT0587 - Odontologia e Humanização da Saúde 
 
ANA LAURA PEREIRA MOREIRA,LUMA LEMOS EVANGELISTA,CALLEBE CARNEIRO DE 

MELO,MARINA BARROSO QUEIROZ ,LAURA SOUSA LIMA PIMENTA,SILVIA REGINA 

PAES 

 
E-mail: laura.apm98@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Entende-se por humanização da saúde, uma desfragmentação do paciente, agora 

analisado em seus aspectos físicos, sociais e psicológicos; não apenas como a parte referente à 

área de atuação do especialista, mas como um ser humano em si, completo. Deve-se acolher a 

todos os relatos do indivíduo no ato da consulta, mesmo que estes pareçam irrelevantes, para 

que se conheçam suas demandas e expectativas pessoais. Sabe-se que a modificação 

humanística leva à diminuição da apreensão do paciente quanto aos procedimentos realizados 

nos consultórios odontológicos.  

Desta forma, foi realizado um estudo para fins de ensino, através de entrevistas diretas a 50 

indivíduos, no município de Diamantina, Minas Gerais, cujo objetivo foi estabelecer relações 

entre renda, conhecimento odontológico, etnia e sexo dos participantes com o reconhecimento 

ou não de um tratamento humanizado durante as consultas ao dentista. 

Uma vez realizada a pesquisa de campo, foi datado que mais de 75% dos entrevistados não 

sabem o que é um tratamento humanizado durante as consultas, 92% afirma nunca ter sofrido 

discriminação em consultórios odontológicos. Mais de 50% dos entrevistados já foram 

informados sobre manutenção da saúde bucal e conhecem serviços de atendimento gratuitos no 

município e, aproximadamente 70% dos indivíduos se afirmaram capazes de compreender 

plenamente as recomendações do odontólogo e, portanto, não necessitam de acompanhante 

durante as consultas. 58% relatou sentir medo dos procedimentos e métodos utilizados pelo 

profissional durante as consultas. 

Depreende-se que não há relações entre renda, etnia ou sexo dos participantes entrevistados com 

o grau de conhecimento odontológico ou com o reconhecimento de um atendimento 

humanizado em saúde, mesmo que mais de 75% destes não tenham pleno entendimento da 

definição de um tratamento humanístico.  

Ainda assim, é necessário afirmar a desfragmentação do paciente tanto para profissionais em 

curso, como os já formados. Para tal, deve-se aumentar a carga horária de disciplinas das 

ciências humanas, ainda na graduação, responsáveis pelo desenvolvimento do senso crítico e 

pela visão de ser humano integral; e também, investir na formação de equipes 

multiprofissionais, assistindo às demandas dos pacientes e, assim, romper com a visão 

tradicional de tratamento, adotando uma postura humanizada não apenas na odontologia, mas 

em toda a área da saúde. 

 
Apoio: DBC (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS) 
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SINT0588 - Pensamento crítico na Odontologia 
 

IZABELA CAJUEIRO MACHADO,MARIANA COSTA LIMA RIBEIRO,BRUNA MONTEIRO 

DE PAULA,ANDRÉ HENRIQUE SILVA GUIMARÃES 

 
E-mail: izabelacajueiro@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Desde 1982 o curso de graduação em Odontologia não havia sido reformulado, 

mantendo uma visão simplista, assistencialista e descontextualizada com as necessidades sociais 

do momento. A falta de sensibilidade cultural e a permanência de um ensino tradicional europeu 

atrasado dificultam a disseminação dessa forma crítica do pensar.  A lógica da universidade 

como local do pensamento autônomo tem sido colocada em questão. Tornou-se um ambiente de 

replicação de informações, de pura profissionalização, treinamento de técnicas e aprendizados 

reducionistas. O odontólogo deve conseguir dominar, além das habilidades técnico-científicas, o 

pensamento crítico. 

O movimento do pensamento crítico visa objetivar a visão dos estudantes para com a 

capacidade de decidir o que fazer, como ou porquê fazer, reconhecendo a própria ignorância, 

atentos às mudanças da sociedade, e que busque o verdadeiro bem-estar do paciente. Ainda que 

seja quase universalmente considerado uma habilidade de vital importância, não há, ainda, 

ambientes plenamente funcionais, seguros e livres para expressão e discussão de pensamentos, 

visto que a relação de aprendizagem na maioria das universidades são ameaçadoras, e não 

encorajadoras. A UFVJM carrega uma grande responsabilidade de prover sua região com 

profissionais sensíveis e que transcendam a execução técnica dos procedimentos, a fim de 

identificar as necessidades do paciente e implementar as melhores práticas. 

Utilizou-se artigos que revisam pesquisas sobre o pensamento crítico no cenário brasileiro e 

uma pesquisa online envolvendo discentes do curso e de profissionais a respeito da presença 

desta habilidade em âmbito universitário. Entre os alunos pesquisados, 100% deles consideram 

que um profissional com a habilidade de pensamento crítico tem a capacidade de ser um 

profissional melhor, mas a maioria não acha que essa habilidade é bem trabalhada no ensino 

superior, o que demonstra a defasagem na introdução das novas diretrizes nacionais. É 

alarmante, ainda, que 31% dos entrevistados não acreditam que o pensamento crítico seja uma 

das habilidades mais importantes na Odontologia, sugerindo a permanência do ensino 

tradicional, sendo inquestionável a necessidade de instrumentalizar o aluno a desenvolver novas 

formas do pensar. Observa-se, ainda, que entre os próprios profissionais é unânime a visão de 

que a academia é um lugar de quebrar paradigmas, ampliar os horizontes e buscar novas formas 

de enxergar os problemas, a sociedade, e o paciente. 
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SINT0589 - Percepção dos responsáveis acerca da necessidade de 

tratamento ortodôntico em crianças de 12 anos e fatores associados: 

estudo transversal 
 

ALINE MARIA DO COUTO,ELTON GERALDO DE OLIVEIRA GÓIS,ISABEL CRISTINA 

GONÇALVES LEITE,LUCAS GUIMARÃES ABREU, MARIA DAS GRAÇAS AFONSO 

MIRANDA CHAVES 

 
E-mail: alinemariacouto@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este estudo objetivou comparar a percepção da necessidade de tratamento ortodôntico 

pelo responsável e por escolares de 12 anos de idade de escolas públicas da cidade de Juiz de 

Fora com a necessidade de tratamento ortodôntico normativa e investigar se existe uma 

associação entre a percepção da necessidade de tratamento ortodôntico pelos responsáveis e as 

variáveis independentes: gênero, nível socioeconômico, grau de instrução do chefe da família, 

acesso aos serviços de saúde bucal da criança, necessidade de tratamento ortodôntico normativa, 

autopercepção da necessidade de tratamento ortodôntico pela criança e alterações oclusais. Foi 

realizado um estudo transversal (n=311), no qual os responsáveis responderam sobre a 

necessidade de tratamento ortodôntico dos escolares, nível socioeconômico, grau de instrução 

do chefe da família, e acesso aos serviços de saúde bucal da criança. Para avaliar a necessidade 

de tratamento ortodôntico normativa nos escolares foi utilizado o Índice de Estética Dental 

(DAI) e foi direcionada a eles uma pergunta sobre a sua percepção em relação à necessidade de 

tratamento ortodôntico. A análise estatística incluiu distribuições de frequências, análises 

bivariadas através do teste Qui-Quadrado de Pearson, e quando necessário o Teste Exato de 

Fisher ou Qui-Quadrado de tendência Linear, além de regressão logística com nível de 

significância p<0,05. O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e aprovado sob o parecer de número 1.173.634. 

A percepção da necessidade de tratamento ortodôntico, tanto pelo responsável (92.6%) quanto 

pela criança (94.2%), foi expressivamente maior que a necessidade de tratamento ortodôntico 

normativa (61.4%). Verificou-se ainda, que a necessidade de tratamento ortodôntico normativa 

(p = 0.001) e a autopercepção da necessidade de tratamento ortodôntico pela criança (p = 0.000) 

foram associadas estatisticamente à percepção da necessidade de tratamento ortodôntico pelos 

responsáveis. As medidas subjetivas poderiam ser incorporadas aos critérios clínicos para a 

determinação da necessidade de tratamento ortodôntico atualmente utilizados.   

 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

- CAPES 
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SINT0590 - PERFIL CLINICOPATOLÓGICO DAS DESORDENS 

ORAIS POTENCIALMENTE MALIGNAS 
 

TAIS RODRIGUES GOMES,ARIANA ALVES MORAES MAGALHAES,ANA TEREZINHA 

MARQUES MESQUITA,JOÃO LUIZ DE MIRANDA,CAROLINA NUNES OLIVEIRA 

 
E-mail: taisrodriguesgomes@outlook.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O Carcinoma de células escamosas oral (CCEO) é uma neoplasia maligna que 

representa 90% dos cânceres que acometem a cavidade oral.Lesões como líquen plano bucal, 

queilite actínica, fibrose submucosa, leucoplasia verrucosa proliferativa e estomatite nicotínica, 

por apresentarem risco aumentado de conversão maligna ou já abrigarem um carcinoma 

invasivo, essas lesões têm sido coletivamente classificadas como - desordens potencialmente 

malignas (DOPM). Objetivo: Este trabalho teve como propósito avaliar e determinar o perfil 

clínicopatológico das desordens orais potencialmente malignas dos pacientes atendidos na 

Clínica de Estomatologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

visando aumentar as chances do diagnóstico precoce e contribuir para implantação de 

estratégias de prevenção na região de Diamantina-MG. Metodologia: Os prontuários de casos de 

DOPM confirmados por exame histopatológico foram selecionados utilizando o arquivo da 

Clínica de Estomatologia. Os dados demográficos para caracterização da amostra tais como: 

sexo, idade, grau de escolaridade, ocupação; hábitos como: tabagismo, etilismo, queixa 

principal, tempo de lesão, aspectos clínicos da lesão como: localização, coloração, sensibilidade 

e tamanho da lesão, envolvimento de nódulos cervicais, hipóteses diagnósticas e diagnóstico 

histopatológico, foram obtidos a partir do prontuário clínico e das fichas de biópsia dos 

arquivos. Todos os pacientes contatados foram convidados a retornar à Clínica de 

Estomatologia (UFVJM), para serem submetidos à nova avaliação clínica para proservação ou 

intervenção. Os pacientes identificados como de risco (fumantes e/ou etilistas) foram 

cadastrados para rastreamento periódico, para comparecerem à Clínica de Estomatologia para 

exames clínicos de 06 em 06 meses. Resultados:foram identificados 98 casos de DOPM entre os 

anos de 1999 a outubro de 2017. Destes (51,83% - n=55) não foi possível contato, (16,32% - n= 

16) foram submetidos ao exame clínico, sendo que 25% (n=4) dos pacientes demonstraram 

regressão completa da lesão diagnosticada após a biópsia e conduta inicial e (75% - 

n=11)apresentavam alterações na mucosa.Devido a elevação da estimativa de casos de câncer 

de boca e o alto índice de óbitos associados, é extremamente importante, o diagnóstico e 

monitoramento das desordens orais potencialmente malignas, a fim de aumentar as chances de 

um diagnóstico precoce diminuindo a morbimortalidade associada a estes casos. 

 
Apoio: FEPEMIG E PRPPG/UFVJM 
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SINT0591 - Pesquisa qualitativa com gestantes investigando a presença 

de receios e ansiedade em relação ao tratamento odontológico 
 

ESTEPHANE PAULA SILVA NEVES,TALITA TORQUATO VINHAL SILVA,CLAUDIA 

AUGUSTA COELHO SILVA,PAULA CRISTINA PELLI PAIVA,PAULO MESSIAS DE 

OLIVEIRA FILHO,HAROLDO NEVES DE PAIVA,CAROLINA NUNES OLIVEIRA 

 
E-mail: ste_fanesilva@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A Atenção Básica (AB) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e a 

recuperação da saúde. A atenção primaria e as ações voltadas para a vigilância a saúde 

constituem a base da organização da atenção à saúde. O profissional de saúde apresenta uma 

função essencial ao influenciar positivamente sobre a saúde sistêmica da gestante. Há a 

necessidade de se concentrar esforços em medidas educacionais e preventivas para as mães, pais 

e outros agentes envolvidos na educação da criança a fim de minimizar os resultados adversos 

da gestação na gestante e em seus filhos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa com as 

gestantes investigando seus conhecimentos a respeito da saúde bucal, cuidados de higiene bucal, 

medos e ansiedades em relação ao tratamento odontológico. Depois realizou-se palestras sobre 

higiene bucal para as gestantes e estas foram convidadas para receberem atendimento 

odontológico na clínica da faculdade de odontologia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. As gestantes foram examinadas quanto a condição de saúde bucal, 

avaliando índice de placa gengival, a presença de cárie e problema periodontal. Foram 

realizadas escovações supervisionadas e restaurações atraumáticas. A amostra constou de 20 

gestantes. Observou-se que a maioria das gestantes realizava higiene bucal, porém sem 

orientação profissional. Também foi comum a presença de receio ao atendimento odontológico 

na gestação e a explicação mais frequente foi medo em relação ao comprometimento da saúde 

do bebê, principalmente relacionadas à anestesia e radiografias. Ao final das ações educativas 

pode-se observar por parte das gestantes grande predisposição à adotar as medidas preventivas e 

redução do receio em relação ao atendimento clínico. Assim, concluiu-se que são fundamentais 

medidas preventivas e educativas com as gestantes para fortificar as ações e auxiliar na melhoria 

de qualidade de vida das mesmas. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG 
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SINT0592 - Prevalência de trauma dental e fatores associados em 

crianças pré-escolares de escolas públicas 
 
MARIA ELIZA DA CONSOLAÇÃO SOARES,DÉBORA SOUTO DE SOUZA,LEANDRO SILVA 

MARQUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: lisadtna@yahoo.com.br 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O trauma dental (TD) é um evento que está relacionado com a presença de dor e com 

impacto social e emocional. Estudos já identificaram o overjet acentuado, cobertura labial 

inadequada, fatores demográficos e econômicos e obesidade associados aos TD. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi investigar a prevalência do TD e os fatores associados em 

crianças pré-escolares de escolas públicas da cidade de Diamantina, MG. A amostra foi 

composta por 257 crianças de 3-5 anos de idade, matriculadas em pré-escolas públicas da cidade 

de Diamantina, MG. Informações como gênero e idade da criança, escolaridade da mãe, tipo de 

moradia e renda mensal familiar foram coletadas através de questionários enviados aos pais das 

crianças. O TD foi investigado usando os critérios propostos por O'Brien e os dentes avaliados 

para esse estudo foram os incisivos e caninos superiores e inferiores. A obesidade foi avaliada 

através do índice de massa corporal, que foi lançado na curva de crescimento para a idade, 

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O overjet foi avaliado e considerado 

acentuado quando maior que 3 mm. Análise descritiva, teste qui-quadrado e modelo de 

regressão de Poisson foram utilizados para análise dos dados. Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa e os pais/responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido para que a criança pudesse participar da pesquisa. A prevalência de traumatismo 

observada foi de 59,1% (n=152). Os tipos de traumatismo encontrados foram: fratura de esmalte 

(62,2%), fratura de esmalte e dentina (10,3%), fratura combinada a descoloração (15, 7%) e 

descoloração (11,8%). A Análise multivariada mostrou que crianças mais velhas (RP: 1,31; 

IC95%: 1,11-1,54; p= 0.001) e com overjet acentuado (RP: 2,50; IC95%: 1,90-3,29; p< 0.001) 

apresentavam uma maior prevalência de traumatismo. Não houve associação significativa entre 

obesidade e TD. A prevalência de TD foi de 59,1% e os fatores que permaneceram associados 

na análise multivariada foram overjet acentuado e idade. 

 

 
Apoio: CAPES E FAPEMIG 
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SINT0593 - Programa de atenção odontológica às gestantes: perfil 

epidemiológico , ações de promoção e prevenção à saúde 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A saúde da mulher considera a gestante mais susceptível a algumas doenças e agravos 

devido às grandes alterações fisiológicas, físicas, psicológicas e hormonais que acontecem 

durante o período gestacional. A atenção primária e as ações voltadas para a vigilância à saúde 

constituem a base da organização da atenção à saúde. O profissional da odontologia apresenta 

uma função essencial ao influenciar positivamente sobre a saúde sistêmica da gestante. Assim o 

objetivo do presente estudo foi avaliar o perfil sociodemográfico e a condição de saúde bucal 

das gestantes atendidas na clínica de odontologia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri do Município de Diamantina – Minas Gerais. Visitas foram realizadas 

às Unidades Básicas de Saúde(UBS's) para captação e agendamento das gestantes.Das gestantes 

abordadas nas UBS's , 32 tiveram interesse no atendimento odontológico oferecido e a condição 

de saúde bucal foi avaliadas através do exame clínico investigando a presença de cáries ativas, 

placa bacteriana e condição periodontal.Idade das participantes variou de 15 à 37 anos com 

média de 25 anos, 59,4% relataram ser casadas e a maioria era proveniente da zona urbana da 

cidade (96,9%). A idade gestacional quando da realização dos atendimentos clínicos variou de 

12 a 30 semanas, sendo que a maioria estava com 28 semanas de gestação. A média de dentes 

cariados foi 2,23 dentes/gestante. O índice de placa bacteriana e a condição periodontal foram 

consideradas satisfatórias o que refletiu a adoção das medidas de orientação bucal realizadas 

através das ações preventivas nas UBSs. 

 
Apoio: PROEXC 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
0
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0594 - PRÓTESE ADESIVA BIOLÓGICA 

ULTRACONSERVADORA 
 
BIANCA BROZINGA GLÓRIA,CLAUDIA AUGUSTA COELHO SILVA,LUCAS PEREIRA DA 

SILVA RAMOS,ADRIANA MARIA BOTELHO,KARINE TAIS AGUIAR TAVANO 
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Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um caso clínico, a confecção de 

uma prótese adesiva biológica ultraconservadora para reposição do elemento 11, utilizando a 

porção coronária e radicular do próprio dente como principal material restaurador. Realizou-se a 

exodontia do dente 11 em consequência de problemas periodontais devido ao hábito deletério. 

Foi confeccionada uma prótese provisória que permaneceu em posição, condicionando o tecido 

mole por 60 dias. O dente extraído foi esterilizado em autoclave e guardado em soro fisiológico. 

Como preparo dos dentes adjacentes para a ponte adesiva, após a completa cicatrização óssea, 

foram feitas cavidades tipo IV paralelas entre si nas mesiais dos dentes 12 e 21, estas cavidades 

serviram de ancoragem para a prótese biológica, mantendo os preparos ultraconservadores. 

Modelos em gesso foram obtidos após moldagem para auxiliar a fase laboratorial que, consistiu 

na separação da porção radicular da coronária do dente extraído com pontas diamantadas sob-

refrigeração. A raiz foi seccionada no sentido longitudinal em 04 partes. Uma parte foi utilizada 

para a realização de um pino de dentina em forma de um prisma triangular e comprimento 

compatível com o espaço protético.  A coroa recebeu o preparo de duas cavidades proximais no 

terço médio, que se conectaram formando um túnel de mesial a distal.  A câmara pulpar na 

porção cervical foi fechada com resina composta após a hibridização para dar o formato 

convexo do pôntico. O pino foi inserido no túnel realizado na coroa de forma que suas 

extremidades ficaram apoiadas nos preparos dos dentes adjacentes. Este foi então fixado na 

coroa biológica com resina composta após os procedimentos de hibridização. A ponte foi fixada 

com resina composta inserida nas cavidades dos dentes adjacentes fotoativada por 60 segundos 

em cada face. Foi utilizada a resina rosa gengival para reanatomizar a porção cervical do 

pôntico e permitir o contorno estético natural. Neste caso o elemento 11 foi utilizado como 

principal material restaurador para confecção da ponte adesiva biológica, foi utilizado o dente 

extraído em sua totalidade, coroa e raiz para devolver ao paciente a sensação de ter seu dente 

natural de volta. As restaurações biológicas mostram-se eficazes, de baixo custo em centros de 

ensino, permitem a devolução da naturalidade da cor, brilho e lisura de superfície. Neste caso 

apresentado, após 09 meses de proservação, há sucesso da técnica ultraconservadora empregada. 
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SINT0595 - PROTOCOLOS DE CONDICIONAMENTO E 

CONTROLE DA UMIDADE DENTINÁRIA NA CIMENTAÇÃO DE 

PINOS DE FIBRA DE VIDRO: PUSH OUT. 
 

RICARDO LOPES ROCHA,MARIA OLIVIA ALVES DOURADO,MARCOS LUCIANO 

PIMENTA PINHEIRO,CÍNTIA TEREZA PIMENTA DE ARAÚJO 

 
E-mail: ricardolopes.ufvjm@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi investigar a influência do condicionamento ácido seletivo 

e de protocolos simplificados de controle químico da umidade dentinária na resistência de união 

da interface entre pinos de fibra de vidro e dentina radicular. Materiais e Métodos: 32 raízes de 

dentes humanos unirradiculares foram divididos aleatoriamente em quatro grupos. grupo 1 – 

condicionamento com ácido fosfórico a 5% e controle da umidade por ressecamento total após 

lavagem com etanol a 100%; grupo 2 – condicionamento com ácido fosfórico a 35% e controle 

da umidade com etanol a 100%; grupo 3 – condicionamento com ácido fosfórico a 35% e 

controle da umidade com etanol a 50%; grupo 4 - condicionamento com ácido fosfórico a 35% e 

controle de umidade com papel absorvente. Pinos de fibra de vidro (Reforpost nº 1) foram 

cimentados usando o sistema de fixação: sistema adesivo Ambar APS e cimento resinoso dual  

AllCem (FGM). Em seguida realizou-se a fotoativacão, com um LED (LD Max - Gnatus) 

utilizando irradiância padronizada de 600 mW/cm2 sendo polimerizados por 40 segundos 

perpendicularmente, na entrada do canal e mais duas vezes em ângulo de 45 graus por vestibular 

e por lingual. As raízes restauradas foram armazenadas a 37ºC por 24 horas sob condições de 

umidade e em seguida, seccionadas transversalmente em fatias com 1 mm de espessura em 

cortadeira metalográfica de precisão sob refrigeração. Os espécimes obtidos foram submetidos 

aos testes de push-out em máquina de ensaio universal. Resultados: na comparação dos valores 

do push-out entre os grupos por meio do teste de Kruskall Wallis, encontrou-se diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,005). Na comparação par a par pelos testes T e de Mann 

Whitney as diferenças permaneceram significativas entre as médias dos grupos 1, 2 e 3 com o 

grupo 4, indicando que o controle químico da umidade dentinária resultou em aumento nos 

valores de força de união em comparação ao grupo controle, independente do protocolo 

proposto (G1- +51%, G2- +73%, G3- +66%). Conclusão: os protocolos de condicionamento e 

controle da umidade propostos no estudo mostraram-se promissores para substituir a técnica 

úmida, ainda a mais utilizada em clínica. 
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SINT0596 - REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE 

OBTURADORA EM COMUNICAÇÃO BUCONASAL APÓS 

RECORRÊNCIAS DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 
 
YURI NONATO SANTOS ,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,ANA TEREZINHA 

MARQUES MESQUITA,RODRIGO GALO,KARINE TAIS AGUIAR TAVANO 

 
E-mail: yurinonato1995@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O carcinoma de células escamosas é o subtipo de câncer oral mais comum, 

responsável por 95% de todos os tumores malignos, sendo sua ocorrência mais comum no sexo 

masculino e em língua. Clinicamente pode apresentar-se como mancha/placa branca 

(leucoplásica), mancha/placa vermelha (eritroplásica), combinação de placa branca e vermelha 

(eritroleucoplásica), formação de elevação de volume (exofítica) ou lesão crateriforme e/ou 

ulceração (endofítica). Embora este carcinoma seja mais frequentemente diagnosticado em 

adultos acima dos 50 anos estudos apontam um aumento na incidência de casos em pacientes 

jovens com idade inferior aos 40 anos. O objetivo do trabalho é apresentar um relato de caso de 

reabilitação, realizado na clínica de Odontologia da UFVJM, em paciente com comunicação 

buconasal resultante de intervenções cirúrgicas devido à recorrência de carcinoma de células 

escamosas. Paciente feminino, 53 anos de idade, tabagista e ex-etilista, apresentou diagnóstico 

de Carcinoma de Células Escamosas na região de palato mole, a qual foi necessária cirurgia de 

ressecção transoral associado à terapia radioterápica. Após aproximadamente um ano, a paciente 

retornou com recidiva da lesão sendo necessária nova cirurgia de ressecção transoral. Em 

retorno periódico, após dois anos, a paciente retornou à clínica de odontologia da UFVJM a fim 

de receber o tratamento reabilitador. Foi realizado o tratamento reabilitador definitivo com 

prótese parcial removível superior e prótese total no rebordo residual inferior. Conclui-se que, 

por meio deste trabalho, há necessidade do acompanhamento odontológico nos casos de 

ocorrência de carcinoma de células escamosas, bem como a importância do tratamento 

reabilitador para a autoestima e qualidade de vida do paciente. 

 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0597 - Relação entre cirurgia bariátrica e status periodontal: 

Uma revisão sistemática e metanálise 
 

GLACIELE MARIA DE SOUZA,DHELFESON WILLYA DOUGLAS DE OLIVEIRA,IGHOR 

ANDRADE FERNANDES,SAULO GABRIEL MOREIRA FALCI 

 
E-mail: glacieledtna@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo da presente revisão sistemática foi investigar o efeito da cirurgia bariátrica 

na condição periodontal. Uma busca eletrônica foi realizada nas bases de dados PubMed, BVS, 

Web of Science, Science direct, Scopus e Cochrane até maio de 2017. Uma busca na literatura 

cinza e contra referência de artigos incluídos também foi conduzida. Os critérios de 

elegibilidade incluíram estudos observacionais que relataram resultados periodontais antes e 

após a cirurgia bariátrica. A estratégia de busca resultou em artigos de 1878. Após o processo de 

seleção, nove estudos foram incluídos na revisão sistêmica e cinco na metanálise. Três estudos 

transversais mostraram um risco de viés que variava de 5 a 6 estrelas de um total possível de 9 

estrelas e seis estudos corretamente mencionados como longitudinais apresentaram um risco de 

viés de 6 a 9 pontos de um total de 9 na NOS. A análise quantitativa mostrou que o nível de 

inserção clínica (MD: 0,07; CI95% -0,17 a 0,31), índice gengival (MD: -0,28; CI95% -1,68 a 

1,11), porcentagem de sítios hemorrágicos (MD: -0,21; CI95 % -0,77 a 0,35), profundidade de 

sondagem da bolsa (MD: 0,08 CI95% -0,14 a 0,31), não foram diferentes antes e após a cirurgia 

bariátrica. Já o índice de placa foi menor após a cirurgia bariátrica (MD: -1,29; CI 95% -2,34 a -

0,24). Tendo em vista os resultados encontrados, essa revisão sistemática nos permite concluir 

que o índice de placa pode ser melhorado após a cirurgia bariátrica. 
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SINT0598 - Relação entre síndrome de sjögren e status periodontal: 

uma revisão sistemática 
 

PEDRO FIGUEIREDO PEREIRA DE ANDRADE,LUANA DE GOES SOARES,RICARDO 

LOPES ROCHA,ELIZABETE BAGORDAKIS PINTO,ENDI LANZA GALVÃO,DHELFESON 

WILLYA DOUGLAS DE OLIVEIRA,SAULO GABRIEL MOREIRA FALCI 

 
E-mail: pedrofpandrade@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo examinar se a síndrome de Sjögren (SS) está 

relacionada ao status periodontal. Uma revisão sistemática foi realizada com base no PRISMA. 

Uma pesquisa foi realizada nos bancos de dados PubMed / MEDLINE, LILACS, Web of 

Science e Science Direct. Pesquisas de mão e revisão da literatura também foram realizadas. 

Três pesquisadores selecionaram estudos independentes, extraíram dados e avaliaram a 

qualidade metodológica. Foram incluídos estudos que correlacionaram SS primário e / ou 

secundário com índice de placa, índice gengival, profundidade de sondagem e sangramento na 

sondagem. O risco de viés foi estimado com base na escala Newcastle-Ottawa. Dezessete 

estudos foram incluídos na revisão e 9 incluídos na meta-análise, com um total de 518 e 544 

pacientes, com ou sem SS, respectivamente. A diferença média de índice de placa (0,29; 

intervalo de confiança de 95% [IC] 0,17-0,41), índice gengival (0,52; IC 95%: 0,14-0,89) e 

sangramento na sondagem (9,92; IC 95%: 4,37-15,47) foram maiores em pacientes com SS do 

que em controles. Em SS primário (0,47; IC 95% 0,10-0,83) e SS secundário (0,74; IC 95%: 

0,10-1,38), apenas o índice gengival médio foi maior em comparação com o grupo controle. A 

maioria dos estudos incluídos foram julgados como tendo um alto risco de viés. A presente 

revisão não forneceu fortes evidências de que o status periodontal seja afetado pela SS. 
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SINT0599 - RELAÇÃO ENTRE TRATAMENTO PROTÉTICO, 

AUTOESTIMA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

IDOSOS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 
 

EVANDRO SILVEIRA DE OLIVEIRA,DHELFESON WILLYA DOUGLAS DE 

OLIVEIRA,PEDRO HENRIQUE SCHEIDT FIGUEIREDO,KARINE TAIS AGUIAR 

TAVANO,CÁSSIO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS,OLGA DUMONT FLECHA,PATRICIA 

FURTADO GONCALVES 

 
E-mail: eso_silveira@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O estado de saúde bucal pode ter influência física e psicológica sobre a vida dos 

indivíduos. Podendo afetar simultaneamente o prazer na vida devido a interferência nas 

condições bucais, na fala, mastigação, sabor e deglutição, nos domínios sociais, sobre a 

aparência e autoconfiança dos indivíduos. Considerou-se que a interferência do tratamento 

protético reabilitador na qualidade de vida e na autoestima de pacientes submetidos à 

hemodiálise ainda não está esclarecido, sendo necessários novos estudos de base populacional. 

O objetivo do estudo foi verificar se o tratamento protético odontológico é capaz de gerar 

melhoria na qualidade de vida e na autoestima de pacientes idosos submetidos a hemodiálise. 

Realizou-se um estudo intervencional com 26 pacientes submetidos à hemodiálise na cidade de 

Diamantina, Brasil. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a realização do 

tratamento; com e sem tratamento. Os pacientes do grupo com tratamento receberam ajustes ou 

confecção de uma nova prótese odontológica, já o grupo sem tratamento recebeu apenas 

avaliação clínica e informação sobre higiene bucal. As informações sobre as condições de saúde 

bucal e fatores socioeconômicos foram obtidas através de um prontuário aplicado por um 

cirurgião dentista. A qualidade de vida foi avaliada através do instrumento Medical Outcomes 

Study 36-Item Short Form Health Questionnaire (SF-36) e Oral Health Impact Profile (OHIP) 

na sua versão 14. Já para a autoestima utilizou-se a Escala de Autoestima de Rosenberg. Os 

questionários foram aplicados antes do tratamento e após 45 dias do término desse. As análises 

estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico SPSS® para Windows® (Statistical 

Package for the Social Sciences Inc., IBM) na versão 24.0. Foram realizadas análises descritivas 

e teste de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). A média de idade foi 

69,08 anos (±05,90) e o índice CPO-D médio foi de 29,65 (±01,35). Houve significância 

estatística na dimensão aspecto emocional do SF-36 nos dois grupos. O grupo que recebeu 

tratamento apresentou significância na incapacidade física do OHIP-14 e melhora da 

autoestima. O tratamento protético odontológico gerou melhoria na qualidade de vida e 

impactou na autoestima de pacientes idosos submetidos à hemodiálise, sendo o impacto maior 

nos pacientes que que realizaram tratamento protético. 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM 
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SINT0600 - Remoção do terceiro molar e seu impacto na qualidade de 

vida: uma revisão sistemática e metanálise 
 
EDNELE FABYENE PRIMO MIRANDA,LUCAS DUARTE RODRIGUES,TAIANE OLIVEIRA 

SOUZA,HAROLDO NEVES DE PAIVA,SAULO GABRIEL MOREIRA FALCI,ENDI LANZA 

GALVÃO 

 
E-mail: ednelemiranda@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto na qualidade de vida de 

indivíduos submetidos à remoção do terceiro molar. Foi realizada uma busca eletrônica (até 

março de 2017) nas bases de dados PUBMED, BVS (Virtual Health Library), Web of Science e 

OVID, para identificar literaturas relevantes. Os critérios de elegibilidade incluíram estudos que 

avaliaram a qualidade de vida em indivíduos antes e depois da extração do terceiro molar, 

usando índices de qualidade de vida relacionada à saúde bucal validados com abordagem 

quantitativa.  Um total de 1141 estudos foram identificados. Desse total, foram selecionados 

treze artigos para a presente revisão sistemática, dos quais seis estudos foram incluídos na 

metanálise.  Quatro dos treze estudos incluídos nesta revisão receberam uma pontuação máxima 

de nove pontos na avaliação de risco de viés. O escore médio do OHIP-14 no primeiro dia pós-

operatório foi de 17,57 (IC 95%: 11,84-23,30, I2 = 96%) superior ao período pré-operatório. No 

sétimo dia pós-operatório, observou-se uma piora na qualidade de vida (14-item Oral Health 

Impact Profile - OHIP-14). Considerando o impacto avaliado pelo índice the United Kingdom 

Oral Health Related Quality of Life (OHRQoLUK), não foi observado diferença entre o período 

pré-operatório e o sétimo dia pós-operatório. Conclusão: A presente revisão sistemática revelou 

que um impacto negativo na qualidade de vida de indivíduos submetidos a cirurgia de terceiro 

molar foi observado no primeiro dia pós-operatório, diminuindo ao longo do período de 

acompanhamento. 

 
Apoio: CAPES,FAPEMIG 
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SINT0601 - Resistência ao cisalhamento da interface resina/dentina 

após contaminação com óleo 
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BREVES,RODRIGO GALO,SIMONE GOMES DIAS DE OLIVEIRA,LUANA DE GOES 

SOARES 

 
E-mail: robson.dumont92@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A adesão após a contaminação do substrato dentinário decorrente da liberação de óleo 

de recentes lubrificações de motores odontológicos ainda não está bem compreendida. Assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a resistência ao cisalhamento (RC) de uma resina 

composta Z250 [Filtek Z250, 3M] em associação com um sistema adesivo com solvente a base 

de acetona [Prime & Bond; 3M/ESPE] após contaminação com óleo da dentina. Superfícies 

mesiais e distais de dentina de 30 terceiros molares hígidos foram aleatoriamente alocadas em 4 

grupos (n=15): I – sem contaminação; II - contaminação com óleo de motor; III - contaminação 

com óleo e aplicação de jato de ar por 20 segundos; IV – contaminação com aplicação de jato de 

água por 20 segundos e jato de ar por 20 segundos. A contaminação foi realizada (0,25 mL;10 s) 

com um jato de ar/ óleo após o condicionamento do esmalte com acido fosfórico a 37%. Para a 

confecção da restauração foi utilizado um dispositivo metálico de travamento no qual duas 

matrizes de teflon em forma de meio círculo, que quando colocadas frente a frente formam um 

orifício circular central com 3mm de diâmetro. As amostras foram então mantidas em água 

destilada a 37° por 24 horas e, em seguida foram submetidas ao teste de cisalhamento em uma 

máquina universal de ensaios (0,5 mm/min; 50 kgf) e os dados analisados por ANOVA e teste 

complementar de Duncan (p≤0,05) e as fraturas foram analisadas em lupa estereoscópica (40X). 

As medias e os desvios padrão de RC em MPa foram: I -13,89 (1,68); II – 5,45 (0,74); III – 7,49 

(0,54); IV – 9,65 (0,42). Conclui-se que a contaminação com o óleo afetou a adesão de resina 

composta a dentina e que o processo de lavar e secar foi capaz de minimizar os efeitos 

deletérios da contaminação com óleo. 

 
Apoio: PROFESSOR DR RODRIGO GALO 
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SINT0602 - Resolução da parestesia do nervo infra orbital em 

diferentes tipos de tratamento de fratura do osso zigomático 
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COELHO,SAULO GABRIEL MOREIRA FALCI 

 
E-mail: marinarfs@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo geral verificar a influência do método de tratamento 

das fraturas do osso zigomático na resolução da parestesia do nervo infraorbital (NIO). Além 

disso, visa identificar e quantificar a epidemiologia dos traumas, dos sinais e sintomas e avaliar 

o índice de casos de parestesia do NIO. A amostra da pesquisa foi composta por todos os 

prontuários de pacientes da clínica de cirurgia bucal da UFVJM, diagnosticados com fraturas 

zigomáticas, que foram submetidos ao tratamento cirúrgico ou conservador dessa fratura a partir 

de junho de 2016. Os pacientes são os que foram incluídos no projeto sobre epidemiologia do 

trauma em associação com a Santa Casa de Caridade de Diamantina aprovado sob o número 

CAAE: 53538016.3.0000.5108. Em um total de 126 prontuários avaliados, 30,82% possuíam 

fratura do osso zigomático, 28,77% da mandíbula, 20,55% de nariz, 11,11% maxila, 6,17% de 

órbita e demais tipos somente 2,58%. Dentre as 45 fraturas do zigomático, 43 prontuários foram 

incluídos para análise dos dados. Os resultados mostram a predominância do sexo masculino 

(92,86%) e média de idade de 43 anos. A principal etiologia das fraturas foi acidente de moto, 

seguido por quedas, acidentes com animais e agressão física. Dentre os tipos de tratamento 

propostos, o mais empregado foi o conservador ou não cirúrgico (33%), por conseguinte, o 

cirúrgico com redução e fixação no processo frontozigomático e bordo infraorbital (31%); 

cirúrgico com redução e fixação no processo frontozigomático (21%) e cirúrgico com redução e 

fixação no bordo infraorbital (14%). O tempo médio entre a ocorrência da fratura e a realização 

da cirurgia foi de 11,5 dias, em que, no máximo, a espera foi de 31 dias. A parestesia do NIO foi 

relatada em 32 casos, sendo o sinal e sintoma mais quantificado, por sequência, temos degrau 

ósseo (25), equimose (23), laceração (13), escoriação (12), trismo (12), derrame subconjuntival 

(11), edema (11), blefarohematoma (8). Com base nos resultados parciais do nosso estudo, 

diferenças entre os tipos de métodos cirúrgicos empregados no tratamento e a resolução da 

parestesia do nervo infra orbital, ainda não foram encontradas. 

 
Apoio: PIBIC 
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SINT0603 - Restauração Biológica Autógena: importância clínica e 

social. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um caso clínico, uma Restauração 

Biológica Autógena com proservação de um ano como método alternativo de restabelecimento 

de dentes com a coroa clinica destruída. 

Um paciente de 27 anos, do sexo masculino, procurou a Clínica de Dentística da UFVJM para 

tratamento. Ao exame clínico constatou-se que o dente 16 (primeiro molar superior direito) 

apresentava-se com uma restauração provisória em cimento de ionômero de vidro abrangendo 

extensa área de perda dentária envolvendo a cúspide mésiopalatina e crista mesial.  Notou-se 

também que o paciente possuía o dente 18 (terceiro molar superior direito) hígido na boca e este 

não possuía antagonista, sendo indicado sua remoção devido a falta de função mastigatória. Foi 

proposto ao paciente a confecção da restauração biológica utilizando fragmento recortado a 

partir do elemento 18 que seria extraído para tal. O paciente concordou e assinou Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A restauração biológica é uma técnica de colagem de 

fragmentos em que há seleção de um dente extraído e seu recorte para fixação em um elemento 

dentário a ser reconstruído. Quando este dente selecionado é do próprio individuo, como neste 

caso, denomina-se de autógena, contudo quando não há esta possibilidade, pode-se selecioná-lo 

em um Banco de Dentes, sendo chamada de homógena. O tratamento foi iniciado com a 

exodontia do elemento 18, que foi armazenado em um recipiente com soro fisiológico, para que 

assim, as suas propriedades fossem mantidas. Após a cicatrização da região o preparo foi 

realizado de forma a permitir um fragmento de dente com esmalte e dentina em sua totalidade. 

Foram obtidos modelos em gesso a partir de moldagem das arcadas para proceder com as etapas 

laboratoriais de recorte do fragmento. O elemento 18 foi esterilizado em calor úmido para 

eliminar qualquer risco de contaminação ao profissional. Sob refrigeração intensa e alta rotação, 

o fragmento foi obtido após a remoção da porção radicular e, fixado ao remanescente preparado 

com cimento autoadesivo.  

Conclui-se que a técnica utilizada é eficiente quanto a estética, função e satisfação de se ter de 

volta o elemento natural perdido com todas as propriedades naturais restabelecidas, como cor, 

lisura de superfície e brilho. Além disso, não oferece custos ao paciente em centros de ensinos 

em odontologia, tornando-se uma aliada à prática odontológica em pacientes com baixa renda. 

 

 
Apoio: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM 
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SINT0604 - Salivando com Odontologia: O estudo da saliva de forma 

prática 
 
NATHALIA BARRETO SILVA,MARCUS HENRIQUE CANUTO,JESSICA DA MATTA ZATTA 

 
E-mail: natybarreto26@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Segundo Beirão, não será fazendo de nossos alunos meros depositários de 

informações que estaremos formando os cidadãos e profissionais de que a sociedade necessita. 

Para isto, as atividades, curriculares ou não, voltadas para a solução de problemas e para o 

conhecimento da nossa realidade, tornam-se importantes instrumentos para a formação dos 

nossos estudantes. ().O aprimoramento de métodos de ensino baseia-se em oferecer uma forma 

dinâmica que facilite o aprendizado e a fixação do conteúdo pelo aluno, o que torna a disciplina 

mais interessante e as aulas mais didáticas. Este trabalho surgiu da percepção da ansiedade dos 

alunos por atividades clínicas realizadas precocemente na estrutura curricular do curso de 

Odontologia da UFVJM, e, portanto, tenta promover com o seu desenvolvimento a aproximação 

dos alunos com a realidade que só teriam acesso em períodos futuros, contribuindo 

indiretamente para um estímulo da aprendizagem e melhor desempenho em outros conteúdos 

que são pré-requisitos das disciplinas, na intenção de não retardá-las. Outro ponto importante a 

destacar é o fato de que, a disciplina bioquímica bucal discute conteúdos como a saliva, que é de 

extrema importância para a formação de um profissional competente e, portanto merece ir além 

das salas de aula e laboratórios.As atividades desse projeto estão sendo desenvolvidas desde 

2015 mais de 80 alunos já participaram. Um questionário com algumas perguntas relacionadas à 

experiência e ao aproveitamento das atividades propostas pelo projeto foi aplicado e dos 58 

alunos que participaram das atividades entre os anos 2017/2018, 85% caracterizou a experiência 

com o projeto como ótima e os outros 15% como boa.Quando questionados sobre a importância 

do contato prévio do aluno com as atividades clínicas do curso de odontologia o resultado foi 

unânime,todos afirmaram que sim,é essencial o contato prévio com atividades clínicas do curso 

para desenvolver maior empenho e estímulo do aluno.A coleta da saliva esta sendo realizada em 

parceria com a Clínica de atendimento noturno na UFVJM e após a coleta e estudo do 

material,os alunos desenvolveram seminários onde apresentaram os resultados obtidos fazendo 

um paralelo com os hábitos de vida do paciente e a influencia dos mesmos na saliva. A 

dinamização do processo de ensino desta disciplina com atividades clínicas promoveu nos 

alunos, mais interesse pelo que é ensinado e consequentemente pelo curso. 

 
Apoio: PROAE(UFVJM), MARCUS HENRIQUE CANUTO(COORDENADOR) 
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SINT0605 - SELANTE INIBIDOR DE BIOFILME E 

ANTIBACTERIANO: inovação na odontologia preventiva – um 

estudo piloto. 
 

CAROLINE ARAUJO SANTOS,BIANCA BROZINGA GLÓRIA,JUNIA MARTINS 

FERREIRA,JUSSARA DE FÁTIMA BARBOSAFONSECA,PAULA CRISTINA PELLI 

PAIVA,CÍNTIA TEREZA PIMENTA DE ARAÚJO,MARCUS HENRIQUE CANUTO 

 
E-mail: carolaraujototal@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste estudo piloto foi avaliar a capacidade de inibição da formação da 

placa bacteriana sobre a superfície do esmalte de dentes bovinos de um selante modificado com 

o inibidor de biofilme – 2-methacriloiloxietilfosforilcolina (MPC) por meio da análise 

quantitativa de unidade formadora de colônia, teste utilizado para mensurar a formação do 

biofilme. Para a realização do estudo foram utilizados incisivos inferiores bovinos. Estes foram 

cortados em 3 fatias, que foram aleatoriamente distribuída em três grupos experimentais, 

conforme o respectivo tratamento descrito a seguir: 1 Grupo  com selante convencional; 2  

Grupo experimental e 3 Grupo controle/sem nenhum tipo de selante. O selante resinoso 

fotoativado Defense-chroma (Ângelus) foi utilizado como o agente de selamento. Para a 

modificação do selante, foram pesados 0,278g do MPC que foram colocados na bisnaga do 

selante contendo 2,5g. Estes foram agitados por 2 horas. O selante foi aplicado seguindo as 

orientações do fabricante. Em seguida foi realizada a esterilização das amostras em autoclave a 

121°C. Após esta etapa foi aguardado um período de 48 horas em estufa a 36°C. O caldo 

contendo o Estreptococos. Mutans foi , também levado à estufa no mesmo horário que os corpos 

de prova. Posteriormente, as amostras foram introduzidas nos tubos contendo o caldo com a 

bactéria e esperou-se mais 72 horas para que houvesse a proliferação bacteriana. Após este 

tempo, para cada fatia foram feitas diluições sucessivas em 5 tubos contendo solução salina. 

Com auxílio de uma alça, a superfície vestibular foi raspada. A seguir,  as diluições houve o 

plaqueamento de cada tubo destas. Ao ser realizada esta etapa as placas foram colocadas na 

estufa a 36°C. A cada 24 horas foi realizada a contagem das colônias bacterianas num período 

de 48 horas. Foi observado que o selante modificado com MPC apresentou os menores valores 

de unidades formadora de colônia 3667 exibindo maior capacidade de inibição da formação de 

biofilme dental em comparação aos demais grupos. A média do selante convencional, ou seja, 

aquele sem inibidor foi 5333 e o grupo controle teve uma média de 6500. Os resultados obtidos  

indicam que o selante inibidor pode ser efetivo na inibição de formação do biofilme, portanto 

mais estudos com um maior N, como também análises em longo prazo são necessários para 

confirmar este resultado.  

 

 
Apoio: GOSTARIA DE AGRADECER AO CNPQ PELO APOIO E FOMENTO À MINHA 

PESQUISA. 
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SINT0606 - SIMULACÃO DE TECIDOS DENTÁRIOS EM DENTES 

ARTIFICIAIS PARA FINS ACADÊMICOS 
 

DANIELLA BARROS DIAS SÁ,KARINE TAIS AGUIAR TAVANO,ADRIANA MARIA 

BOTELHO 

 
E-mail: daniellabarrosdias@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O projeto propôs a criação de um modelo de dente artificial cariado, que contemplasse 

os tecidos dentários e a cárie: esmalte, dentina saudável, infectada e afetada, e polpa. 

Reproduzindo os aspectos naturais como: cor, texturas e organização física, de forma que o 

modelo tornasse o treinamento laboratorial mais realístico. Além disso houve, de maneira 

inespecífica, a reprodução das diferentes durezas que caracterizam os tecidos que acometem os 

dentes cariados. O segundo molar inferior foi eleito para reprodução pois, apresenta coroa 

ampla e permitiu a reprodução dos tecidos dentários adequadamente. A representação do 

esmalte dental foi possível pela utilização da resina composta fotoativada, que beneficiou a 

escultura das paredes circundantes da coroa ao longo da construção do modelo, o tempo de 

trabalho, e a mimetização das cores naturais deste tecido, bem como sua resistência à 

compressão e desgaste. Para confecção do tecido pulpar o material eleito foi a cera utilidade, 

por dispor de atributos que, ainda que não ideais, tem representatividade no que se refere à 

polpa: radiolúcidez, coloração avermelhada e pouca ou nenhuma resistência aos materiais 

cortantes. Para representação da dentina saudável o material deveria oferecer estética, 

resistência ao corte menor que o material usado para representar o esmalte, sendo a resina 

acrílica quimicamente ativada boa representante. Para a dentina infectada, ou cariada, pretendia-

se que, ao ser cortada com o instrumento manual colher para dentina, fosse facilmente 

removida, bem como a possibilidade de coloração com fucsina para evidenciação do tecido 

cariado, amolecido. Contudo, o material utilizado para representar o tecido cariado (dentina 

infectada) e a dentina afetada não será descrito por apresentar-se em processo de patente. O 

projeto obteve sucesso em seu resultado, foi produzido um modelo de dente artificial que 

permite ao aluno adequada percepção tátil e visual de um dente cariado, quanto à disposição dos 

órgãos que o compõem, a localização destes no corpo do dente, sendo ainda apreciável as 

resistências e as cores presentes na situação clínica. Avaliado por 3 professoras do curso de 

odontologia da UFVJM, foi considerado eficiente para o treinamento laboratorial, devido a 

maior fidelidade com a situação real. 

 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0607 - Síndrome Esmalte Renal: nova mutação homozigótica no 

gene FAM20A encontrada em 5 famílias do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri 
 

RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA GONÇALVES,MAURICIO ROCHA DOURADO,KARINE 

TAIS AGUIAR TAVANO,ESMERALDA MARIA DA SILVEIRA,RICARDO DELLA 

COLETTA,ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: rafismm.rm@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A síndrome esmalte renal (SER) é um distúrbio autossômico recessivo raro causado 

por mutações no gene FAM20A. Os pacientes apresentam alterações bucais/dentárias desde a 

infância e danos nas funções renais podem estar presentes no início da idade adulta. O objetivo 

do presente estudo foi de identificar as características da SER em 11 pacientes de 5 famílias 

diferentes do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Inicialmete, os pacientes afetados foram 

submetidos a exame clínico e radiográfico, investigação renal, exames hematológicos e de 

urina. A investigação de mutações no gene FAM20A foi realizada por Sequenciamento de 

Sanger utilizando DNA extraído da saliva dos pacientes afetados e familiares, que também 

foram clinicamente avaliados. Heredogramas foram construídos considerando pelo menos duas 

gerações anteriores ao paciente afetado. A idade dos pacientes variou de 6 a 25 anos, e a 

presença de hipoplasia de esmalte, microdontia, dentes espaçados, calcificação intrapulpares, 

dentes posteriores impactados com folículo pericoronal hiperplásico, fibromatose gengival, 

calcificações ectópicas sobre tecidos gengivais e pericoronais e nefrocalcinose foram achados 

comuns para todos os pacientes. Apenas 4 pacientes apresentaram resultados anormais em testes 

laboratoriais (vitamina D, hormônio paratireóide, fosfato, cálcio). Deficiência intelectual e 

cistos renais foram achados menos frequentes. Mutação por perda de função no gene FAM20A, 

caracterizada pela deleção de um nucleotídeo no exon 11 (c.1447delG) e resultando em um 

stopcodon prematuro, foi detectada em todos os pacientes afetados sugerindo fortemente um 

efeito fundador. Nossos resultados reforçam as principais características orofaciais da SER, que 

podem representar os primeiros sinais da necessidade deavaliação renal e genética. O 

diagnóstico precoce é essencial para minimizar os efeitos deletérios relacionados à SER, que 

pode levar à insuficiência renal crônica e outros distúrbios renais. Neste estudo relatamos a 

maior série de pacientes com SER da mesma população e descrevemos, pela primeira vez, uma 

mutação fundadora para o gene FAM20A. 

 
Apoio: FAPEMIG   UFVJM 
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SINT0608 - Tratamento conservador de extenso hemangioma em 

borda lateral de língua 
 

CARLA DANIÉLLE LOPES DE MOURA,RAFAELA NOGUEIRA MOREIRA 

GONÇALVES,IGHOR ANDRADE FERNANDES,ESMERALDA MARIA DA SILVEIRA,ANA 

TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: fafcdlm@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de extenso hemangioma oral em 

paciente do sexo masculino, 67 anos de idade, o qual foi encaminhado por sua médica para a 

clínica de Estomatologia da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri) para avaliação de uma lesão nodular em língua. Durante a anamnese, o paciente 

queixou desconforto ao se alimentar e que a lesão apareceu há aproximadamente 4 anos, 

crescendo gradativamente, era indolor e que não houve traumatismo local. Ao exame extrabucal 

não foram observadas alterações significativas. Ao exame intra-bucal foi possível  observar 

lesão nodular, de coloração arroxeada, superfície lisa, com bordas elevadas, não infiltrada, 

consistência fibroelástica, móvel, bem delimitada, localizada em dorso lateral de língua do lado 

esquerdo e medindo  2,5 x 2,5 x 1,5 cm. Diante do diagnóstico de hemangioma, o paciente foi 

orientado sobre as possibilidades de tratamento e optou pela escleroterapia. Na primeira sessão 

foi realizada aplicação de 5ml de Ethamolin a 2%, em 5(cinco) pontos da lesão, sendo que o 

paciente relatou ardência após a aplicação e classificou a dor na escala de grau 3 e foi marcada 

uma nova consulta para reaplicação de Ethamolin, após 15 dias. Na terceira sessão observou-se 

regressão da lesão, que passou a medir 2,0 x 1,5 x 1,0 cm. Foram feitas sucessivas aplicações, 

de 15 em 15 dias e, após 7 sessões de escleroterapia com Ethamolin a lesão apresentou 

significativa regressão de tamanho e voltou à coloração normal da mucosa lingual, sendo que a 

área apresentava consistência fibrosa, devido à fibrose cicatricial resultante do processo 

inflamatório pela ação do Ethamolin. Nesta fase, o paciente foi orientado a realizar massagem 

local e aplicação de calor por meio de bochechos com água morna. Na proservação de 30 dias 

após escleroterapia, o paciente relatou estar satisfeito com o resultado, devido ao quadro de 

melhora durante a alimentação. Ao exame clínico notou-se regressão progressiva na área de 

fibrose cicatricial, com diâmetro de 1,8 x 1,0 x 0,5 cm. O paciente  foi orientado a continuar 

com a massagem local na área e, após 60 dias de proservação foi observada regressão completa 

da lesão. Conclui-se que a escleroterapia foi uma técnica eficaz e segura no tratamento de 

hemangioma oral extenso, devolvendo o aspecto funcional ao paciente sem a necessidade de 

intervenção cirúrgica. 

 
Apoio:  
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SINT0609 - TRATAMENTO ENDODÔNTICO NA DENTIÇÃO 

DECÍDUA: resultados preliminares de um ensaio clínico randomizado 
 

THAIS SANTOS SILVA ,IZABELLA BARBOSA FERNANDES,ANA FLÁVIA TEIXEIRA 

CAMARGOS DINIZ,MAYRA GIOVANA VIANA,NAYARA LETICIA COSTA SENA ,MARIA 

LETICIA RAMOS JORGE 

 
E-mail: thais.santos.dtna@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A pulpectomia é um procedimento comum e controverso na dentição decídua. O 

objetivo do presente estudo foi comparar as taxas de sucesso do tratamento endodôntico em 

dentes decíduos por meio de duas técnicas: “Esterilização da Lesão e Reparação Tecidual” e 

“Pulpectomia convencional com pasta a base de hidróxido de cálcio e iodofórmio”. Para a 

realização desse estudo, a amostra foi composta por 26 dentes que foram aleatoriamente 

alocados em dois grupos. O Grupo 1, foi tratado pela “Esterilização da Lesão e Reparação 

Tecidual” utilizando uma pasta antibacteriana contendo Ciprofloxacina, Metronidazol e 

Minociclina. O Grupo 2 foi tratado pela “Pulpectomia convencional com pasta a base de 

hidróxido de cálcio e iodofórmio”.  As avaliações clínicas e radiográficas foram realizadas no 

pré e no pós-operatório: após 2 semanas, 1, 3, 6 e 12 meses da realização do tratamento. 

Apresentaram sucesso clínico final, 100% dos dentes tratados no Grupo 1 e 93,8% dos alocados 

no Grupo 2 (p=1,000). A regressão das lesões periapicais e interradiculares ocorreu em 40,0% 

dos dentes tratados no grupo 1 e em 50,0% do grupo 2 (p=0,701). No Grupo 1 houve 

escurecimento da coroa em 6 casos (100%) e nenhum caso no grupo 2 (p= 0,001). A diferença 

em relação ao comportamento das crianças durante o atendimento não foi significante 

(p=0,121).  Conclui-se que não houve diferença entre as técnicas avaliadas quanto às taxas de 

sucesso clínico e radiográfico. 

 
Apoio: Capes 
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SINT0610 - Tratamento minimamente invasivo para lesões de cárie 

cavitadas em crianças de 4 a 12 anos de idade 
 

MARIA TEREZA PEREIRA DE ALMEIDA,AMANDA DIAS STETLER,ANA CLARA DE SÁ 

PINTO,VANESSA SILVA DE REZENDE,LUCAS DUARTE RODRIGUES,LEANDRO SILVA 

MARQUES,MARIA LETICIA RAMOS JORGE,THIAGO FONSECA SILVA 

 
E-mail: almeida.mt@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A cárie dentária acomete um número elevado de crianças comprometendo a saúde 

bucal e geral, bem como a qualidade de vida das crianças e de suas famílias. O Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica de restauração, preconizada na década de 80, em 

resposta à necessidade de tratamento de lesões de cárie em pessoas de todas as idades em países 

em desenvolvimento e comunidades onde os recursos são escassos. Esta técnica faz parte da 

filosofia de mínima intervenção, que propõe a preservação da estrutura dental sadia e 

restauração com materiais adesivos. O ART é indicado para lesões cariosas de dentes decíduos 

ou permanentes com cavidade oclusal e oclusoproximal. Mas é contraindicado na presença de 

sintomatologia dolorosa espontânea, alterações pulpares como exposições, fístulas, abscessos, 

além de cavidades sem acesso proximal ou oclusal. O presente projeto tem como objetivo 

oferecer assistência odontológica a crianças de 4 a 12 anos de idade, englobando ações de 

prevenção e promoção da saúde bucal, além de tratamento curativo e orientação aos pais sobre o 

controle dos principais problemas bucais desta faixa etária (cárie, má oclusão, alterações de 

desenvolvimento e traumatismos). No ano de 2017 foram atendidas 136 crianças de Diamantina 

e região. No primeiro atendimento é feita a avaliação da criança e é determinado o risco de cárie 

a partir da atividade de cárie (presença de mancha branca, cavidades, atividade de cárie, 

restaurações insatisfatórias), seus hábitos de higiene e alimentação. As crianças são divididas 

em baixo risco e alto risco. Para as crianças de baixo risco o tratamento necessário é realizado e 

o intervalo de retorno estabelecido é de 6 meses. As crianças de alto risco também recebem todo 

o tratamento necessário, porém com o retorno programado para um intervalo menor, de 3 

meses. Os pais e responsáveis pelas crianças recebem orientações sobre a higienização, 

consumo de alimentos cariogênicos, hábitos de sucção não nutritiva e respiração bucal.  São 

informados também sobre a importância de comparecer às consultas de retorno pois o trabalho 

preventivo contribui para a saúde bucal e a qualidade de vida das crianças. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / 

FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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SINT0611 - Tratamento reabilitador em pacientes com Síndrome 

Esmalte Renal 
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TAVANO,ANA TEREZINHA MARQUES MESQUITA 

 
E-mail: jane.evangelistacordeiro@gmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: A Nefrocalcinose é uma condição sindrômica rara, caracterizada por demasiada 

deposição de cálcio no parênquima renal. A amelogênese imperfeita (AI) é uma desordem 

caracterizada por defeitos no desenvolvimento de esmalte. Essas duas condições associadas são 

denominadas síndrome da amelogênese imperfeita e nefrocalcinose (SAINC), ou síndrome 

esmalte renal. O objetivo desse trabalho é relatar as características da SAINC e importância da 

ultrassonografia renal em casos de AI. Dois pacientes femininos, 19 e 16 anos, irmãos, 

encaminhados com diagnóstico sugestivo de displasia ectodérmica para a Clínica de 

Reabilitação Oral da UFVJM, para realização de próteses totais. Ambos foram submetidos a 

exame clínico, radiográfico, ultrassonografia renal e exames hematológicos. Ao exame clínico, 

apresentaram dentes pequenos e de coloração amarelada, dentição mista, desgaste 

oclusal/incisal, retenção da dentição decídua e hiperplasia gengival. As radiografias 

panorâmicas revelaram lesões pericoronárias radiolúcidas envolvendo dentes permanentes 

impactados e calcificações intrapulpares. A ultrassonografia demonstrou nefrocalcinose 

bilateral, mesmo as pacientes não apresentando nenhuma sintomatologia de doença renal. Pelos 

exames, foi comprovado que os dois pacientes são portadores da SAINC. O tratamento proposto 

foi  exodontia de todos os dentes presentes e posterior confecção de próteses totais. Os pacientes 

estão sendo acompanhados e os procedimentos executados. O correto diagnóstico da SAINC 

requer conhecimento da sua manifestação bucal, para que possam ser evitadas terapias 

desnecessárias. Em pacientes que apresentam AI severa, é importante a solicitação dos exames 

radiográficos e de ultrassonografia afim de se evitar erros de diagnóstico e tratamento. 

 
Apoio:  
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SINT0612 - Uso do Front Plateau em Disfunção Temporomandibular: 

Relato de Caso 
 
GABRIELA ROCHA GOMES,OLGA DUMONT FLECHA,YURI NONATO SANTOS ,NOÁDIA 

ABREU SOUZA 

 
E-mail: gabrielarocha.g@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Disfunção temporomandibular (DTM) é um conjunto de distúrbios que envolve o 

sistema estomatognático e tem etiologia complexa e multifatorial. Deste modo, existem, 

atualmente, várias modalidades terapêuticas que, inicialmente, devem ser condutas 

conservadoras e reversíveis. Assim, placas interoclusais são empregadas tanto no diagnóstico 

quanto no tratamento da DTM. O front-plateau ou placa frontal é um dispositivo imediato de 

resina autopolimerizável, usado por curto período de tempo sobre os dentes anteriores, com 

objetivo de desocluir os dentes posteriores nas posições cêntrica e excêntricas da mandíbula. 

Objetivo: Relatar um caso de disfunção temporomandibular em paciente infantil, no qual foi 

confeccionado um Front-plateau para auxiliar na identificação da causa da dor e diminuir a 

sintomatologia dolorosa. Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 11 anos, compareceu à 

Clínica de DTM, da UFVJM, com queixa de dor nas ATMs e cefaleia há 6 meses. 

Apresentava,à anamnese ansiosidade e estresse e, ao exame clínico, apresentava caninos em 

erupção e hábitos parafuncionais: apertamento dos dentes, onicofagia e sucção digital. À 

palpação das articulações e dos músculos da face e do pescoço, apresentava dor intensa bilateral 

nas regiões de ATMs; nos tendões dos músculos temporais e feixes inferiores dos pterigoideos 

laterais, e pontos-gatilho nos músculos esternocleidomastóideos com dor reflexa na região 

frontal. Como conduta clínica foi confeccionado um front-plateau, para auxiliar na identificação 

da causa da dor e alívio da sintomatologia. Foi usado somente nos períodos de maior estresse e 

ansiedade, durante 15 dias, que coincidiu com o período escolar da paciente. Ela relatou 

melhora total nas dores após o uso e, para impedir a extrusão dos dentes posteriores, foi 

recomendado o uso apenas poucas horas por dia. Concluiu-se que o emprego de métodos não-

invasivos, como o uso do front-plateau em períodos de maior estresse e ansiedade, foi capaz de 

auxiliar no diagnóstico e tratamento da disfunção temporomandibular, contribuindo para 

redução significativa dos sintomas e melhora da qualidade de vida da paciente. Foi necessário, 

porém, neste caso, acompanhamento psicológico da paciente para o sucesso do tratamento. 

 
Apoio:  
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SINT0613 - Utilização da magnificação visual associada ao ultrassom 

para auxílio na remoção de instrumento fraturado: Relato de caso 

clínico 
 

LAYARA CRISTINE TOMAZ TAVARES,ALINE MARIA DO COUTO,MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA XAMBRE SANTOS,PEDRO AUGUSTO XAMBRE OLIVEIRA SANTOS 

 
E-mail: layara_tavares@hotmail.com 

 
Área: ODONTOLOGIA 

 

Resumo: Este relato de caso clínico tem como objetivo demonstrar a importância da utilização 

do microscópio operatório (M.O) associado ao ultrassom para remoção de instrumentado 

fraturado no dente 23. Paciente C.C.A. compareceu ao consultório queixando-se de um objeto 

fraturado no dente canino superior esquerdo. A mesma assinou e está de acordo com o termo de 

consentimento livre e esclarecido. No exame radiográfico foi observado presença de material 

radiopaco compatível com lima endodôntica. A técnica utilizada para remoção consistiu em 

localizar o instrumento com o auxílio do M.O, ultrapassá-lo com lima do tipo K #10 e #15, 

juntamente com a ativação ultrassônica da ponta E12 e auxílio da ponta E5 para deslocar o 

fragmento. O tratamento endodôntico foi realizado em sessão única, através do sistema Easy 

Logic, em movimento rotatório. A solução irrigadora de escolha foi o Hipoclorito de sódio a 

5,25%, ativado com pontas Irrisonic a cada troca de lima. A obturação do canal foi realizada 

através da compactação vertical de guta percha associado à técnica modificada de Tagger. A 

utilização do M.O associado ao ultrassom, promoveram um tratamento endodôntico 

conservador, permitindo um desgaste mínimo e uma agilidade na remoção do instrumento 

fraturado, possibilitando dessa forma, o tratamento em uma única sessão 

 
Apoio:  
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SINT0614 - A OCORRÊNCIA DA DOR EM MÚSICOS: 

Conservatório Estadual de Música Lobo de Mesquita/Diamantina-MG 
 

MYLENA FRANCIELLE RIBEIRO LIMA,LUCAS BARBOSA DA COSTA,MARCELA 

KAROLYNE SOUZA MEIRELLES,GABRIELLA SOUZA PEREIRA ,GABRIEL DA PAZ 

SANTOS ,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES 

 
E-mail: mylenafrancielleribeiro@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A profissão do músico está associada à prática de uma atividade prazerosa e livre de 

preocupações e restrições. Porém, o estudo de um instrumento musical não é uma tarefa simples 

e implica em uma demanda física e emocional, acarretando diversos problemas no 

funcionamento do sistema musculoesquelético. O presente estudo foi motivado pela docente da 

disciplina de Epidemiologia e Bioestatística/DCB, a qual, utilizando a metodologia ativa, 

propôs uma demanda livre para uma investigação epidemiológica em grupo. O objetivo 

principal foi investigar a ocorrência da dor musculoesquelética e fatores relacionados nos 

estudantes e professores de música do Conservatório Estadual de Música Lobo de 

Mesquita/Diamantina – MG. Foi realizado um estudo observacional, do tipo transversal, para 

obter a prevalência da dor entre a população de músicos e os fatores relacionados. Foi elaborado 

um questionário com 25 perguntas (fechadas, abertas e mistas) sobre o tema. A amostra da 

população foi obtida através de uma amostragem não-aleatória por conveniência com 80 

músicos, sendo eles alunos e professores de música acima de 18 anos. Utilizamos para as 

análises estatísticas o software EpiInfo. Dos 80 entrevistados, 63 (78,75%) eram alunos e os 

outros 17 (21,25%) professores do conservatório. O sexo masculino foi mais prevalente 

(56,25%), a idade média foi de 26,2 anos. Os instrumentos mais tocados foram violão (27,50%), 

percussão (16,25%) e piano (12,50%). Quando perguntado em relação à dor no corpo, 16 

pessoas (20,00%) relataram sentir qualquer tipo de dor; sendo a “dor de coluna” mais prevalente 

(25,00%). Dessas que responderam sentir dor, a maior parte ou toca piano, violão ou percussão. 

O alongamento não tem sido uma prática habitual, das pessoas investigadas, 81,25% relataram 

não se alongar antes da atividade musical. Em uma das perguntas abertas do questionário, 

muitos músicos relataram que “já se acostumaram com a dor sendo consequência do esforço e 

da prática instrumental”. Com base nos resultados obtidos, pode-se perceber que a prevalência 

da dor musculoesquelética foi abaixo do que era esperado Porém, deve-se levar em conta que 

aqueles músicos que tocam a mais de 6 anos podem ter se acostumado com a dor e não 

relatando-a. Sendo assim, vimos a importância de propor intervenções com o intuito de evitar 

futuras lesões decorrentes do estudo da música instrumental, por meio de palestras e orientações 

para os alunos e professores. 

 
Apoio: CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA LOBO DE MESQUITA 
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SINT0615 - A UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS PARA A 

PREVENÇÃO DO SUICÍDIO –O PROJETO ROMEU VIDA 
 

BRUNO HENRIQUE RIBEIRO,WILLIAM MESSIAS SILVA SANTOS,ALICE ASSIS 

CHAVES,NATALIA MARA XAVIER DINIZ,NADIA VERONICA HALBOTH 

 
E-mail: bruno.ribeiro@ufvjm.edu.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O suicídio, ato consciente de autoaniquilamento, é um fenômeno humano complexo, 

universal e representa um grande problema de saúde pública, estando entre as dez principais 

causas de mortalidade no mundo, embora seja potencialmente evitável. Cerca de 800 mil 

pessoas dão fim à própria vida todos os anos no mundo. O tabu em torno deste tipo de morte 

impede que famílias e governos abordem a questão de forma aberta e eficaz. O objetivo deste 

projeto foi trazer informações, via recursos lúdicos, por meio das redes sociais, à população e, 

assim, gerar discussões sobre o tema, almejando a prevenção de tal ato. São divulgadas imagens 

do Romeu, um personagem fictício, acompanhadas de mensagens com caráter educativo e 

motivacional, relacionadas à temática de prevenção ao suidcídio, em redes sociais como o 

Instagram e o Flickr. A era tecnológica possibilitou mudanças nos mais diversos aspectos da 

vida humana, interferindo nas relações da pessoa com o mundo moderno e produzindo novas 

subjetividades. As formas de acesso ao saber e a comunicação foram revolucionadas com a 

inserção das novas tecnologias da informação, possibilitando a introdução de relacionamentos 

virtuais entre pessoas de todas as nações. Essas imagens são públicas e de fácil acesso para 

terem maior alcance, sendo publicadas com hashtags, ou seja, palavras-chaves relacionadas ao 

assunto antecedida pelo símbolo cerquilha “#”, que fazem hiperlink dentro das redes sociais e 

localizadas por mecanismos de buscas. Apesar da internet raramente permitir informações 

exatas sobre a quantidade de pessoas que foram atingidas por uma publicação, após quase três 

anos de projeto é possível constatar, através da contagem de acessos do Flickr, que nas doze 

publicações realizadas o alcance foi de 16.324 visualizações, 381 salvos como favoritos e mais 

de 1100 seguidores. Já no Instagram, observa-se que a página conta, atualmente, com cerca de 

1889 seguidores e em 27 postagens realizadas no ano de 2017 foram totalizadas 3533 curtidas. 

Portanto, conclui-se que recursos como o Romeu Vida possibilitam além da prevenção, novas 

abordagens para atender a uma demanda que, embora pouco discutida, é presente e requer 

intervenção. 
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SINT0616 - Acesso a medicamentos para tratamento da Anemia 

devido a Doença Renal Crônica na Superintendência de Saúde de 

Diamantina 
 
CARLOS TOBIAS PIRES SOUTO,EMERSON COTTA BODEVAN,DELBA FONSECA SANTOS 

 
E-mail: carlostpsouto@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis atingem desproporcionalmente as 

populações mais pobres e foram responsáveis por 72,0% da mortalidade em 2011. A doença 

renal crônica (DRC) é a perda permanente da função renal, sendo reconhecida como um 

problema mundial de saúde pública. Independente da etiologia, os principais desfechos em 

pacientes com DRC são as suas complicações, dentre elas, anemia, decorrentes da perda 

funcional renal. Estudos indicam que o acesso a medicamentos resulta de uma complexa rede de 

processos, atores e seus interesses, incluindo instituições de pesquisa e desenvolvimento, 

indústrias farmacêuticas, agências reguladoras, sistemas e serviços de saúde, e do próprio 

usuário do medicamento. O Sistema Único de Saúde disponibiliza os medicamentos 

alfaepoetina (EPO) e hidróxido férrico (HF) para correção da anemia, por meio do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). A fim de conhecer o gasto com os 

medicamentos alfaepoetina e hidróxido férrico, foi realizado um levantamento por meio do 

Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF), no Núcleo de 

Assistência Farmacêutica (NAF) da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

(SRSD). De julho de 2014 a dezembro de 2016, foram distribuídas 5.080 ampolas de HF, 

10.403 frascos de EPO na apresentação de 3000 UI e 15.157 frascos de EPO de 4000 UI. Nos 

seis meses de 2014, 83 pacientes necessitaram de HF, 34 de EPO 3000 UI e 57 de EPO 4000 

UI. Em 2015, 109 pacientes necessitaram de HF, 42 de EPO 3000 UI e 70 de EPO 4000 UI. Em 

2016, 117 pacientes necessitaram de HF, 18 de EPO 3000 UI e 73 de EPO 4000 UI.O gasto 

total em reais no período estudado foi de R$13.904,01 para o HF, R$142.576,42 para a EPO 

3000 UI e R$288.247,10 para a EPO 4000 UI. Percebe - se que o SIGAF é um sistema de 

informação importante para gestão da assistência farmacêutica, podendo contribuir para 

conhecimento sobre o acesso a medicamentos do CEAF e os impactos financeiros destes no 

orçamento em saúde. Outros estudos são necessários para verificar a contribuição dos 

medicamentos para tratamento da anemia, tanto na SRSD, bem como em Minas Gerais e no 

Brasil. Esse trabalho faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado “Estudo da dispensação de 

medicamentos para o tratamento da Anemia da Insuficiência Renal Crônica na Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil”, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFVJM, conforme parecer número 1.674.176. 

 
Apoio: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS 
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SINT0617 - Agrotóxico e trabalho: Avaliação das políticas públicas 

voltadas à saúde do trabalhador rural no município de Datas/MG 
 

JASIANE FRANCIELE DE AGUIAR,GEOVANE DA CONCEIÇÃO MÁXIMO 

 
E-mail: jasiaguiar@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A cidade de Datas está inserida na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e na 

microrregião do Alto Jequitinhonha. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010) a população estimada o ano de 2017 apresenta um total estimado de 

5.471 habitantes. A economia gira em torno da agricultura e do serviço público. Segundo 

informações coletadas na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e com 

o secretário de Agricultura da cidade de Datas, logo quando o garimpo passou a ser proibido, 

muitos moradores (garimpeiros) ficaram preocupados em manter o sustento de suas famílias e 

muitos deles precisaram ir para trabalhar na capital. Em meados de 2002, vários produtores 

oriundos do sul de Minas (Estiva) e a empresa MAPE Frutas começaram a desenvolver o 

plantio de morango na cidade de Datas e, com isso, contrataram muitas pessoas para trabalhar 

com o morango. 

Com o passar dos anos, essas pessoas acabaram saindo da empresa e, a partir do que 

aprenderam como empregados começaram a produzir morango em seus terrenos e isso tem 

crescido de maneira vertiginosa. O grande problema relatado pelo secretário é de que essas 

pessoas não possuem o conhecimento técnico para o cultivo, sobretudo para manusear os 

agrotóxicos, e grande parte dessas pessoas não utilizam os equipamentos de proteção individual. 

A forma como são produzidos os morangos, quantidade, receita gerada ao município e quantas 

pessoas são empregadas nessa cultura, carecem de informações, pois não existe um banco de 

dados ou qualquer registro. De acordo com o relato do Secretário de Agricultura, os produtores 

não emitem nota fiscal do que vendem e as empresas maiores tiram notas fiscais em suas 

cidades de origem. Sem um registro no Ministério da Agricultura, como esses pequenos 

produtores conseguem realizar a compra de defensivos agrícolas, mudas entre outros produtos? 

É necessário compreender em que medida os trabalhadores do cultivo de morango do município 

de Datas-MG estão assistidos em seus direitos humanos e trabalhistas; quais serão os efeitos a 

curto e médio prazo do uso de agroquímicos na saúde do trabalhador e do ambiente; Verificar 

sob a ótica de legislações ambientais e trabalhistas como se dá a relação homem-natureza no 

cultivo do morango; Propor a criação de material ou iniciativas de orientação acerca dos riscos 

humanos e ambientais em relação ao uso de defensivos químicos. 
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SINT0618 - Águas do rio Doce: riscos à saúde decorrentes do contato e 

uso das águas não tratadas 
 

THAMIRES GABRIELE MACEDO SILVA,CARLOS ALBERTO DIAS,SUELY MARIA 

RODRIGUES 

 
E-mail: thamdtna@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Com o rompimento da Barragem de Fundão (Mariana) ocorrido no dia 05/11/2015, 

trinta e cinco milhões de m³ de lama de rejeitos de mineração de ferro foram lançadas no leito e 

às margens do rio Doce. O peso da lama colocou em suspensão material proveniente de antigos 

garimpos tornando a água imprópria para sedentação humana e animal. Além de gerar impactos 

irreparáveis sobre a vegetação, ictiofauna e qualidade das águas, comunidades situadas às 

margens do rio tiveram sua economia e bem-estar afetados vivenciando, nos primeiros meses de 

ocorrência, situações de pânico e incertezas quanto aos possíveis riscos à saúde. Análises das 

águas realizadas por órgãos de controle identificaram alto nível de concentração de metais 

tóxicos que, embora essenciais ao organismo humano, em concentrações elevadas causam danos 

irreparáveis ao sistema imunológico. O objetivo do presente estudo é conduzir uma reflexão 

sobre os riscos à saúde das comunidades situadas às margens do rio Doce, em função do contato 

e uso de suas águas não tratadas. Utilizou-se do método de estudo bibliográfico a partir de 

artigos disponíveis no Portal CAPES e relatórios técnicos de acompanhamento da qualidade das 

águas do rio Doce emitidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), publicados a 

partir do desastre. Como resultado tem-se que as coletas realizadas no período de 17/11/2015 a 

30/06/2017, em 12 Estações de Monitoramento localizadas no Estado de Minas Gerais 

identificaram que, embora em conformidade com os limites legais e abaixo do máximo da série 

histórica do IGAM, os metais arsênio total, cádmio total, cromo total, níquel total e mercúrio 

total aparecem em elevadas concentrações desde o início da coleta. Foi também identificado que 

desde o início, os metais alumínio dissolvido, chumbo total, ferro dissolvido, manganês total e 

zinco total encontram-se acima dos limites legais de forma alarmante indicando que o contato 

prolongado e o uso da água não tratada pode produzir, respectivamente, danos aos seguintes 

sistemas e/ou órgãos: sistema nervoso central; sistema nervoso periférico; fígado e articulações; 

testículos e trato respiratório; sistema gastrointestinal e pâncreas. Conclui-se que as altas 

concentrações de metais tóxicos encontradas nas águas do rio Doce contraindicam seu uso, 

quando desprovidas de tratamento adequado. Em comunidades sem estação de tratamento é 

aconselhável o uso de fontes alternativas, após constatar que suas águas estão livres de 

contaminação.  

 

 
Apoio: UFVJM; PIBICFAPEMIG; FAPEMIG, PROCESSO N.: CHE – APQ-02705-16. 
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SINT0619 - Análise dos dados do LIRAa e LIA dos municipios de 

jurisdição da Superitendencia Regional de Saude de Diamantina nos 

meses de Outubro de 2017 e Janeiro de 2018. 
 

KELLE CRISTINA VIEIRA 

 
E-mail: kelletec.ambiental@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Introdução:O LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes 

aegypti) e o LIA (Levantamento de Índice de Aedes Aegypti),são atividades amostrais 

desenvolvidas pelo Programa Nacional de Controle de Dengue do Ministério da Saúde, com o 

propósito de monitorar o índice de infestação de Aedes Aegypti por densidade larvária, a partir 

de um percentual de imóveis pesquisados. Os dados obtidos são consolidados e transformados 

em Índice de Infestação Predial (IIP)que avalia o índice de infestação dos imóveis, o Índice 

Breteau(IB)que avalia o índice de depósitos positivados com larvas do vetor e o Índice de 

recipientes positivos (com presença de fases larvárias do Aedes Aegypti). Objetivo: analisar e 

comparar os dados obtidos no Liraa e LIA dos municípios sob jurisdição da SRS de 

Diamantina-MG, nos períodos Outubro de 2017 e Janeiro de 2018.Métodos:Trata-se de um 

estudo descritivo que compara e informa sobre dados entomológicos de cada município alvo da 

pesquisa, nos Liraa e LIA, realizados nos períodos avaliados. Os dados foram consolidados e 

classificados por IIP e IB e Índice de recipientes positivos, seguindo o Manual do Liraa. 

Resultados: notou-se que dos 33 municípios pertencentes a SRS de Diamantina, 29 fizeram a 

atividade de Lira/Lia nos períodos avaliados, 2 realizaram apenas em Outubro/2017 e 2 em 

Janeiro/2018. Os resultados obtidos mostraram que nas atividades realizadas em Outubro de 

2017, 77,43% dos municípios tiveram IIP e IB <=0,9% (risco baixo), 19,35% tiveram IIP e IB 

risco médio entre 1% a 3,9%,(situação de alerta) e 3,22% obtiveram resultados >= 4% (situação 

de alerta), coletou-se larvas de Aedes Aegypti em um total de 186 recipientes; nos resultados da 

atividade realizada em Janeiro de 2018, 48,38% dos municípios com baixo risco IIP e IB<= 

0,9%, 41,95%  com IIP e IB entre 1% e 3,9%, e 9,67% com IIP e IB >=4%, e coletou-se larvas 

do vetor em 328 recipientes. Conclusão: Nos resultados dos 33 municípios avaliados, notou-se 

que nos IIP e IB, houve uma queda de índice nos municípios caracterizados de baixo risco e um 

considerável aumento no IIP e IB entre 1% e 3,9% e IIP e IB >=4%. Verificou-se que 51,56% 

dos criadouros com larvas foram recipientes de armazenamento de água para consumo humano, 

e destes, 42,22% são do sub grupo A2 (depósitos ao nível do solo para armazenamento 

domestico: tonel, tambor, barril,e etc.)Os resultados indicam uma condição de médio a elevado 

risco de transmissão da dengue, chikungunya e Zíka Vírus nos municípios. 

 
Apoio: SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA 
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SINT0620 - Análise dos Planos Municipais de Saúde dos 33 municípios 

sob a jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina no período de 2014 a 2017 
 

SINARA LUIZA MIRANDA DUPIM,RAPHAEL DA SILVA ROQUE,LILIANE DA 

CONSOLAÇÃO CAMPOS RIBEIRO,CLEYA DA  SILVA SANTANA CRUZ 

 
E-mail: sinaradupim@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar os Planos Municipais de Saúde 

dos 33 municípios sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina. Tratou-se de um estudo descritivo que utilizou como método a análise 

documental dos Planos Municipais de Saúde elaborados para execução no período 

de 2014 a 2017, disponibilizados no sistema SARGSUS. Para análise dos Planos de 

Saúde foram utilizados os parâmetros descritos na Portaria Nº 2.135 de 25 de 

setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. Através dos resultados obtidos constatou-se 

que dos 33 municípios pesquisados, 30 (90,90%) inseriram o Plano Municipal de 

Saúde no sistema SARGSUS. Dentre os Planos avaliados verificou-se que apenas 

3(10%) Planos Municipais de Saúde seguiram as diretrizes; objetivos; metas; 

indicadores; monitoramento e avaliação. Além disso, observou-se, a necessidade de 

um melhor e maior envolvimento das equipes de saúde e da participação do controle 

social na elaboração e execução dos planos de saúde, bem como capacitação par a 

equipe que elabora o Plano Municipal. Pode-se reforçar de que a elaboração do 

Plano de Saúde é necessária para cumprimento de determinações legais, assim 

como ferramenta de gestão para melhoria da qualidade de saúde da população. É 

necessário no entanto, uma parceria dos níveis de governo,para operacionalizar a 

construção, aplicação, monitoramento e avaliação deste instrumento. 

 
Apoio: PIBIC JUNIOR 
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SINT0621 - ASPECTOS NUTRICIONAIS DE IDOSOS COM 

DIABETES MELLITUS (DM) DO ALTO VALE JEQUITINHONHA 
 
ELIANE DE ARAUJO,RENATA ARAUJO DA CRUZ,JULIA TEREZA APARECIDA CALDEIRA 

PRATES,MARILEILA MARQUES TOLEDO,ALESSANDRA HUGO DE SOUZA,LUCIANA 

NERI NOBRE 

 
E-mail: elianinha13araujo@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi conhecer os aspectos nutricionais de idosos em condição 

clínica de diabetes atendidos em um Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) do Alto 

Vale Jequitinhonha/MG. Trata-se de um estudo investigatório e retrospectivo que ocorreu no 

período de junho de 2017 a fevereiro de 2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sob o 

número 2044018/2017. Foram respeitados os aspectos éticos conforme resolução n°466/12. 

Foram avaliadas as condições socioeconômicas, antropométrica, de estilo de vida, marital (por 

instrumento elaborado para esta finalidade) e bioquímica (avaliadas por meio do prontuário de 

atendimento no CEAE). Os aspectos nutricionais foram por meio do questionário de Atividades 

de Autocuidado com o Diabetes (QAD). Participaram deste estudo 63 idosos, com idade média 

de 68±6,2 anos, com predominância do gênero feminino (n=45, 76,1%), casados (n=28, 44,4%), 

vivem com a renda per capita média de R$838,8. Em relação ao estado nutricional, observou-se 

que a maioria é obeso (n= 34; 54,4%), seguido de eutrofia (n= 18; 28,4%) e sobrepeso (n=9; 

14,2%). Em relação à alimentação, nos últimos sete dias, antes da coleta dos dados, observou-se 

que um número considerável relatou seguir uma dieta saudável (n=49; 77,7%), que receberam 

orientação alimentar por um profissional de saúde (n=54;85,7%), ingerem cinco ou mais 

porções de frutas e/ou vegetais nos últimos sete dias (n=37; 58,7%), não ingerem alimentos 

ricos em gordura (n=39; 61,9%), não ingerem doces (n=61; 96,8%). Apesar da maioria dos 

idosos estarem acima do peso, segundo relato dos mesmos, eles têm bons hábitos alimentares, 

no entanto, espera-se que isto impacte numa redução do índice de massa corporal. 

Palavras – chave: saúde do idoso, alimentação saudável, diabetes 

 

 
Apoio: PIBIC/CNPQ -PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
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SINT0622 - Associação do uso de drogas licitas e ilícitas, sexo e 

condição socioeconômica entre adolescentes 
 
VITÓRIA PEREIRA ALVES,HAROLDO NEVES DE PAIVA,PAULA CRISTINA PELLI PAIVA 

 
E-mail: vitoriacarbo2013@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O fenômeno da utilização de substâncias psicoativas tem suscitado preocupação, 

considerando-se que o seu uso provoca uma multiplicidade de danos, não somente aos usuários, 

como também aos seus familiares e à sociedade. A questão relacionada ao uso indevido de 

drogas é alvo de debates e questionamentos nos diversos segmentos da sociedade e em vários 

países 

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar a associação do uso de drogas lícitas e 

ilícitas, sexo e condição socioeconômica entre adolescentes de 12 anos. Métodos: Estudo 

transversal foi realizado em amostra representativa de adolescentes matriculados em escolas 

públicas e privadas da área urbana da cidade de Diamantina/MG. Dados foram coletados por 

meio de questionários autoaplicados. O consumo de drogas foi investigado utilizando o 

instrumento ASSIST (Teste para Triagem do Envolvimento com Álcool, Cigarro e Outras 

Substâncias). Para investigar a condição socioeconômica foi utilizado o tipo de escola, renda 

familiar e escolaridade materna. As associações foram testadas pelo teste Qui-quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher (p<0,05).  

Resultados: A prevalência do consumo de álcool foi 45,6% (260/588), do uso de maconha foi de 

1,5% (9/588), do uso de cocaína 0,3% (2/588) e de inalantes 1,7% (10/588). Sexo masculino 

esteve associado estatisticamente com uso de maconha (p=0,018), com o consumo de bebida 

alcoólica (p=0,012), mas não com uso de inalantes (p=0,536). Na amostra estudada não foi 

observada associação estatisticamente significativa entre consumo de drogas ilícitas e os 

indicadores socioeconômicos. O consumo de álcool esteve associado ao uso de maconha 

p=0,013 [OR:9,814 (1,220-78,984)].  

Conclusão: O consumo de álcool e o uso de maconha estiveram estatisticamente associado com 

o sexo masculino, mas não com os indicadores socioecômicos. Políticas educativas devem ser 

direcionadas para os adolescentes visando prevenir a experimentação e o uso de drogas lícitas e 

ilícitas. 

 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0623 - AUTOCUIDADO COM OS PÉS POR IDOSOS COM 

DIABETES  DO VALE JEQUITINHONHA/MG 
 

MARILEILA MARQUES TOLEDO,RENATA ARAUJO DA CRUZ,JULIA TEREZA 

APARECIDA CALDEIRA PRATES,ALESSANDRA HUGO DE SOUZA,ELIANE DE 

ARAUJO,LUCIANA NERI NOBRE 

 
E-mail: marilleila@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar o autocuidado com os pés de idosos 

com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), em um Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE). 

Trata-se do recorte de uma pesquisa maior, do tipo estudo retrospectivo, que investigou idosos 

em condição clínica de diabetes atendidos no CEAE, Diamantina/MG. A coleta dos dados 

ocorreu  no período de junho de 2017 a fevereiro de 2018, após aprovação pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sob o 

número 2044018/2017 e respeitados os aspectos éticos, conforme resolução n°466/12.  Foi  

aplicado o Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD), validado no 

Brasil e avaliadas as condições socioeconômicas, de estilo de vida, marital e de saúde, além de 

exames bioquímicos, obtidos por meio de prontuários clínicos de idosos com diabetes atendidos 

pelo CEAE, sede em Diamantina/MG. A média de idade foi de 68,8±6,2 anos, sendo a maioria 

do gênero feminino (n=45, 76,1%), casados (n=28, 44,4%), aposentados e com média de 10,6 ± 

8,9 anos de diagnóstico de DM2. Dos 63 participantes, 33 (52,3%) faziam uso de antidiabético 

oral (ADO), 22 (34,9%) usavam associação de ADO e insulina e 8 (12,8%) usavam apenas 

insulina. O Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD) permitiu 

verificar que o item ‘examinar os pés’ obteve média (aderência) de 4,14 dias, sendo que 54% 

(n=34) dos participantes exercem essa ação de 4 a 7 dias na semana. Para o item ‘examinar os 

sapatos antes de calçá-los’, a média foi de 4,52 dias, prática realizada por 63,5% (n=40) dos 

idosos. Quanto a ‘secar os espaços interdigitais depois de lavar os pés’, o estudo mostrou média 

de 6,11 dias, com 87,3% (n=55) dos participantes realizando essa prática. Diante dos resultados, 

embora a aderência esteja dentro do desejável (4-7), os escores estiveram próximos daqueles 

categorizados como ruim (0-3) para os dois primeiros itens avaliados, a saber, 46% e 36%, 

respectivamente. Neste sentido, tendo em vista o tempo de diagnóstico de diabetes dos sujeitos 

desta pesquisa e considerando a importância do cuidado com os pés para evitar complicações 

como as ulcerações nos pés, torna-se imperativo promover o autocuidado com os pés. Espera-se 

que os resultados desta pesquisa desenvolvida pela UFVJM possam contribuir para encorajar a 

equipe multidisciplinar a incentivar os idosos em condição clínica de diabetes do Vale do 

Jequitinhonha ao autocuidado com os pés. 

 
Apoio: CNPQ, PROACE, CEAE 
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SINT0624 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NOS 

VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
 

ELIZEU DE CASTRO PEREIRA,RENATA ALINE DE ANDRADE 

 
E-mail: pericastroele@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O Programa Mais Médicos para o Brasil foi implementado pelo Governo Federal nos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri de 2013 a 2016. Vários fatores influenciam na satisfação dos 

profissionais médicos na prestação de serviço. A avaliação desses fatores é importante, pois 

pode trazer alternativas para a ampliação da permanência desses profissionais nas Unidades 

Básicas de Saúde, apontar lacunas importantes nas Estratégias Saúde da Família e no Programa 

Mais Médicos e, assim, subsidiar ações efetivas no âmbito da Atenção Primária em Saúde, 

direcionadas às equipes de saúde da família e equacionar as dificuldades apresentadas nas 

Unidades Básicas de Saúde do município de Diamantina, bem como dos demais municípios dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O objetivo do presente projeto foi avaliar a satisfação dos 

médicos do Programa Mais Médicos para o Brasil nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Tratou-se de um estudo descritivo, o qual foi realizado por meio de uma estratégia de 

combinação de abordagens quantitativas, denominada triangulação de métodos. A população de 

estudo foi constituída por 90 médicos, distribuídos nos 82 municípios dos Vales em questão. 

Dos 82 municípios investigados foi constatado que apenas 23, até o momento, não fizeram 

adesão ao Programa Mais Médicos para o Brasil. Em relação à satisfação dos profissionais 

médicos foi verificado, através da escala de Likert, que 63% (n=90) dos que responderam as 

perguntas relacionadas à satisfação se encontram totalmente satisfeitos. Esses dados foram 

corroborados com outras análises estatísticas como o dendograma e análise multicritérios. Foi 

observada a correlação entre a satisfação dos médicos e o maior grau de escolaridade. Os 

resultados alcançados nessa pesquisa permitem visualizar questões importantes do Programa 

Mais Médicos para o Brasil e, desta forma, subsidiar ações efetivas no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde. 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde.  Programa Mais Médicos. Atenção Primária à Saúde. 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 
Apoio: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE, SOCIEDADE 

E AMBIENTE FAPEMIG, FUNDAEPE, PRPPG/UFVJM 
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SINT0625 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS 

PARA COLABORAR COM  DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 

CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO BUCAL 
 

TELMA GERALDA DE ANDRADE CÂMARA RODRIGUES,FABIO LUIZ MENDONÇA 

MARTINS 

 
E-mail: telmacamara03@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A Respiração Bucal(RB) é um dos distúrbios mais frequentes entre os problemas 

respiratórios, e por sua alta prevalência e complexidade, é considerada um grave problema de 

saúde pública. O diagnóstico precoce é de fundamental importância e pode ser realizado com a 

colaboração dos professores primários, o que possibilita reduzir ou até mesmo impedir suas 

sequelas, capazes de comprometer a criança até na fase adulta, podendo, inclusive levá-la à 

morte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a escola é o “locus” propício para a 

educação e promoção de saúde. Esta pesquisa teve como objetivo capacitar o professor primário 

para colaborar no diagnóstico precoce de crianças com respiração bucal. Foi realizado um 

estudo do tipo quase experimental, com uma amostra de conveniência de 138 professores, 142 

alunos de 6 anos de idade e 142 pais/responsáveis, da rede pública de ensino, totalizando 420 

participantes. Utilizando-se o Modelo FOCCAR, metodologia especialmente criada para este 

fim, sob a ótica de Paulo Freire, os professores foram, primeiramente, conscientizados e 

sensibilizados da sua importância e responsabilidade social no processo de prevenção de 

doenças e promoção de saúde. Posteriormente, foram capacitados para auxiliar no diagnóstico 

precoce da RB. Para tal, foi aplicado um questionário de 7 questões que versavam sobre RB, 

antes da capacitação, para se conferir o nível de conhecimento dos professores sobre a 

patologia. Após a capacitação este mesmo questionário foi reaplicado a fim de se verificar o que 

foi absorvido pelos professores e para se avaliar se o "Modelo FOCCAR" seria útil para ser 

aplicado na prática diária da sala de aula. O investigador avaliou os 138 alunos para diagnosticar 

as crianças com RB e poder confrontar com aquelas indicadas pelos professores( pré e pós 

capacitação), como portadoras desta patologia. Os dados obtidos foram organizados, 

categorizados y escritos em uma planilha de cálculo (Excel) e a análise estatística, através do 

Software SPSS- Versão 18.0, utilizando o Test- Kolmorogov-Smirnov para a prova de 

normalidade e Teste T para a comparação das amostras relacionadas. Foi realizado também a 

avaliação do "Modelo FOCCAR" através da tabela 2x2. Os professores mostraram-se capazes 

de colaborar com o diagnóstico precoce da RB, confirmando a  hipótese, e o modelo FOCCAR 

apresentou-se fácil e útil para a aplicação pelos professores na sala de aula. 

 

 
Apoio:  
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SINT0626 - CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL, DA PERCEPÇÃO 

DO AMBIENTE OCUPACIONAL E DOS PRINCIPAIS 

DESFECHOS OSTEOMUSCULARES NOS FUNCIONÁRIOS DA 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

KUBITSCHECK – MINAS GERAIS 
 

ALYSSON GERALDO MENDONÇA,MARCIO ALVES MARÇAL,DÉBORA FERNANDES DE 

MELO VITORINO,FABIO LUIZ MENDONÇA MARTINS 

 
E-mail: alysson_mendonca@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Diversos são os problemas relacionados com o trabalho, como as demandas 

numerosas de queixas e de absenteísmo relacionados ao estresse ocupacional ou a situações de 

doenças psicológicas e musculares. São relatados poucos estudos investigando o perfil e 

questões relacionadas com o ambiente ocupacional dos trabalhadores da Atenção Básica à 

Saúde (ABS). Desta forma, os objetivos do presente estudo foram avaliar o perfil, os principais 

acometimentos osteomusculares e questões relativas com a percepção do ambiente ocupacional 

e da vida dos profissionais atuantes na ABS do munícipio de Presidente Kubitscheck – Minas 

Gerais. Trinta e dois funcionários de diferentes categorias profissionais responderam a dois 

questionários específicos (Questionário de Qualidade de Vida e Saúde – 80 e Questionário 

Nórdico de Sintomas Osteomusculares) em três dias de coleta. Foi realizada análise descritiva 

dos resultados, com média, frequência de casos e desvio padrão, além do teste qui-quadrado 

para estabelecer diferenças significativas, quando necessário. Os resultados permitiram traçar o 

perfil e descrever vários aspectos da vida destes funcionários, tais como: a maioria sendo do 

sexo feminino e residentes do próprio município; a idade média destes foi de 34,18 anos, sendo 

adultos jovens, com baixo nível de atividade física e caracterização de sobrepeso entre os 

funcionários; doenças crônicas degenerativas estavam presentes em 11 destes, sendo a 

Hipertensão Arterial a mais comum; foi observado baixa renda e baixo nível de escolaridade na 

amostra estudada e observou-se que quanto menor a escolaridade, menor é a renda entre os 

estudados (p=0,00) e que a baixa escolaridade está associada com níveis de insatisfação laboral 

(p=0,00). Além destes, foi relatado grande número de queixas osteomusculares pelos 

trabalhadores, e que estas levaram a impedimentos e à procura por auxílio de profissionais de 

saúde nos últimos 7 dias e nos últimos 12 meses. No entanto, obteve-se resultados bastante 

positivos e significativos na presente população, onde foi verificado bons níveis de satisfação 

com o ambiente laboral, e que os funcionários se encontravam satisfeitos com sua Qualidade de 

Vida. Nota-se através de alguns dados obtidos, que é necessário um olhar mais aguçado para o 

tema “saúde do trabalhador da atenção básica”, buscando estratégias que melhorem os 

indicadores desta população e de vários funcionários que exercem funções dentro deste setor. 

 
Apoio: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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SINT0627 - CONHECIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE 

SAÚDE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE 

MORTALIDADE FETAL, INFANTIL E MATERNO 
 

BRUNA OLIVEIRA COSTA,GABRIELA SOUZA FRANÇA LODI,EDIENE DAYANE 

LIMA,BÁRBARA RIBEIRO BARBOSA,LILIANE DA CONSOLAÇÃO CAMPOS 

RIBEIRO,IZABELA ROCHA DUTRA,HELISAMARA MOTA GUEDES 

 
E-mail: bruna.oliveiracst@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar o conhecimento de gestores municipais de 

saúde sobre o funcionamento dos comitês de mortalidade fetal, infantil e materna das Regiões 

de Saúde de Sete Lagoas e Curvelo-Minas Gerais. Trata-se de um estudo do tipo transversal, de 

abordagem quantitativa e de caráter descritivo, realizada com onze gestores municipais de saúde 

da região de saúde de Curvelo e vinte e quatro da região de saúde de Sete Lagoas. Os dados 

foram coletados por meio de instrumento validado e analisados no SPSS, versão 20.0. Dos 35 

gestores municipais de saúde apenas um não participou. Dos 34 gestores, 23(67%) eram 

mulheres, 22(64,7%) casados, média de idade dos entrevistados foi de 43 anos (DP=12). Em 

32(94,1%) dos municípios existem comitê de mortalidade implantado, 25(73,5%) são atuantes, 

26(76,47%) dos secretários não sabe quais os profissionais que fazem a investigação, 32(94,1%) 

acreditam que o comitê tem uma missão, 20(58,8%) sabem quantos óbitos ocorreram nos 

últimos anos, 14 (41,2%) não sabem se os óbitos foram investigados, 97,1% não sabem o 

motivo de não haver investigação, 25(73,5%) acreditam que não há entraves para que ocorra a 

investigação, 28(82,4%) ressaltam que há incentivos municipais para a investigação, 10(29,4%) 

acreditam que a capacitação profissional pode favorecer a investigação. Este estudo demonstrou 

a pouca familiaridade dos gestores municipais com os comitês de mortalidade fetal, infantil e 

materna. 

Palavras-chaves: gestores de saúde, SUS, saúde pública 

 

 
Apoio: APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA NUMERO: 2.095.213 ; PIBIC UFVJM 
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SINT0628 - CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DA POLÍTICA 

ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

DOMINICK DANIELLE MENDONCA SANTOS 

 
E-mail: d.danil@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Introdução: A partir da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a Secretaria 

de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais construiu a Política Estadual de Promoção da 

Saúde (POEPS), agregando a PNPS às necessidades e prioridades do Estado. Essa construção 

constitui-se de oficinas, em nível regional e estadual, contando com a participação de 

profissionais que atuam na Promoção da Saúde no Estado e municípios. 

Objetivo: Este trabalho descreve os processos empreendidos na construção da POEPS, por meio 

da oficina realizada pela Gerencia Regional de Saúde de Diamantina-MG. 

Métodos: A oficina realizada em novembro de 2015 contou com a participação de 38 

profissionais (gestores da saúde, coordenadores da Atenção Primária entre outros), oriundos de 

28 municípios. A metodologia baseou-se no “Modelo de Referência” para a análise de coerência 

das ações de promoção da saúde proposto pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS).Primeiramente, os participantes identificaram as experiências e práticas cotidianas de 

Promoção da Saúde dos territórios e as categorizaram nas “Diretrizes", "Valores" e "Eixos 

Operativos” da PNPS. A partir dessa categorização foram identificados e priorizados os 

"Temas" que seriam trabalhados nos territórios. Essa priorização foi realizada por meio da 

priorização democrática de fatos ou resultados, denominado Taking Stock (Fetterman, 1994). 

Após a seleção de três “Temas” prioritários, os participantes elaboraram o plano de ação 

territorial. 

Resultados: O “Tema” mais votado foi a “Formação e Educação Permanente”, seguido de 

“Alimentação saudável e adequada” e “Ambientes e territórios saudáveis”. Para “Formação e 

Educação Permanente”, os profissionais sugeriram como solução dos problemas relacionados: 

disponibilização de recursos financeiros; mobilização social para enfrentamento das violências, 

drogas e álcool, divulgação das atividades de promoção à saúde realizadas, geração de emprego 

e renda, e a qualificação profissional. Para “Alimentação saudável e adequada” sugeriu-se o 

aproveitamento integral dos alimentos, incentivo ao aleitamento materno e o desenvolvimento 

de ações multidisciplinares intersetoriais. Para “Ambientes e territórios saudáveis” sugeriu-se a 

efetivação dos profissionais, capacitação 

profissional, incentivo financeiro e o planejamento anual das ações. 

Considerações finais: Entre os ganhos resultantes deste processo, destacam-se que a 

aproximação das realidades municipais e a problematização das práticas de promoção. 

 
Apoio:  
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SINT0629 - CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR 

PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS DE 

GINÁSTICA 
 

MÁRCIO DA CONCEIÇÃO VIEIRA JÚNIOR,ROSANA PASSOS CAMBRAIA 

 
E-mail: junior_edfis@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A busca por melhor performance, por um corpo considerado perfeito, tem levado 

muitas pessoas à prática de atividade física, e algumas vezes também ao uso de suplementos 

alimentares, para obtenção de resultados físicos em curto prazo. Ademais, instrutores de 

academias e profissionais de Educação Física indicam alguns suplementos sem terem formação 

ou autorização legal para isso. O objetivo deste estudo foi verificar o consumo e o conhecimento 

sobre suplementos alimentares por frequentadores de academias em um município de Minas 

Gerais. Para tanto, foram avaliados 430 praticantes de atividades físicas de ambos os sexos, com 

idade entre 18 a 79 anos, frequentadores de 12 academias na cidade de Diamantina (MG). 

Participaram também 45 profissionais que trabalhavam nas academias durante a entrevista. A 

coleta de dados ocorreu com a aplicação de dois questionários semiestruturados com questões 

abertas e fechadas. A tabulação foi realizada com o uso do programa de informática Excel 2010 

Microsoft Office® e os dados convertidos para o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para análise descritiva. Verificou-se que 50,93% dos praticantes usavam suplementos 

nutricionais, sendo o maior consumo entre os homens (66,21%). E dentre os usuários (80,37%) 

disseram ter conhecimento sobre suplementos alimentares. Os suplementos mais utilizados entre 

os homens foram aqueles ricos em proteínas (59,62%) e a creatina (35,68%) e entre as mulheres 

foram as proteínas (25,81%) e os naturais fitoterápicos (13,36%). A principal intenção para o 

uso de suplementos foi o ganho de massa muscular (40,93%), A maioria (70%) dos praticantes 

relatou consumir suplementos sem orientação de um profissional especializado. Quanto aos 

profissionais, na faixa etária de 18 a 30 anos, 82,22% eram do sexo masculino. Quanto a 

escolaridade 51,11% possuíam grau de formação superior, dentre esses (37,78%) eram 

graduados em Educação Física e 22,22% relataram que indicam suplementos aos praticantes. 

Conclui-se que é elevado o consumo de suplementos alimentares, sem orientação profissional 

adequada, por frequentadores de academias. Sendo assim, percebemos como indispensável à 

presença de nutricionistas nas academias de ginástica, trabalhando juntamente com os 

profissionais da Educação Física, pois são habilitados para prescreverem e acompanharem o uso 

dos suplementos, tornando assim o consumo eficaz e seguro para os praticantes de atividade 

física. 

 
Apoio: PPGSASA - MESTRADO SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE. PRPPG, 

CEP/UFVJM (PARECER N. 2.445.283). FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS (TAXA DE BANCADA) FAPEMIG E FUNDAEPE. 
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SINT0630 - Creche de portas abertas: uma parceria em prol da saúde 

e do desenvolvimento infantil 
 

JULIANA NUNES SANTOS,ROMANA FRANCTHESK MENDES DA CUNHA ,LARISSA 

RAYANE MENDES ROCHA,ROSANE LUZIA DE SOUZA MORAIS,MARIA LUCIA SIQUEIRA 

,ROGERIO ALVES GONÇALVES,PAULINA BARBOSA DE SOUSA,MARIA FERNANDA 

AGUIAR CRUZ 

 
E-mail: jununessantos@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: As creches tem grande influência sobre o desenvolvimento na infância, tendo em vista 

o tempo que a criança passa na mesma. Seu papel vai além do cuidado físico e deve contemplar 

outros requisitos fundamentais como o desenvolvimento da linguagem, social, emocional e 

cognitivo. Apesar dos esforços de muitos profissionais de creche de interagir com as famílias, 

visando compartilhar a educação infantil, ainda há evidentes dificuldades nesse processo de 

interação família-creche. O objetivo deste trabalho é descrever o Projeto extensionista “Creche 

de Portas abertas”, uma parceria entre o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Casa de 

Nazaré e o Curso de Fisioterapia da UFVJM. Por meio do diálogo entre a comunidade escolar e 

a universidade foram eleitos três eixos de atuação: 1) As famílias das crianças; 2) Os 

profissionais da instituição; 3) As crianças matriculadas na CMEI.  A fim de favorecer um 

ambiente em prol da saúde e desenvolvimento infantil adequado na creche são planejadas e 

realizadas ações de promoção e educação em saúde periódicas. Nos encontros, por meio do 

modelo andragógico de aprendizado, busca-se o empoderamento de pais e educadores sobre 

condutas, comportamentos e atitudes potencializadoras do desenvolvimento infantil. Participam 

do projeto 83 crianças e seus familiares, 21 profissionais da CEMEI, 2 professores e 4 

acadêmicos do curso de Fisioterapia da UFVJM. No eixo família das crianças, realizou-se a 

inauguração do “Cantinho da Amamentação” com palestra e roda de conversa sobre os 

benefícios do aleitamento materno. O espaço foi inaugurado e desde então, mães das crianças do 

berçário tem tido oportunidade de amamentar seus filhos na creche, em um local apropriado 

para este fim. No eixo profissionais da instituição, o foco tem sido a importância do educador na 

formação integral da criança. E no eixo das crianças a atividade eleita neste semestre foi a 

leitura e contação de histórias para as crianças do Maternal II a fim de estimular a imaginação, 

ampliar o conhecimento do mundo, vocabulário e linguagem dos infantes. O projeto “Creche de 

Portas abertas” tem oportunizado uma interação família- creche-universidade com ações de 

educação e promoção de saúde no ambiente da creche, além de contribuir para o 

compartilhamento do cuidado da criança por meio da troca de experiências entre os 

participantes. Para os acadêmicos o projeto constitui uma oportunidade de vivência extramuros 

da universidade em região de elevada vulnerabilidade social.  

 

 
Apoio:  
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SINT0631 - Dimensionamento de populações sob risco de 

contaminação de solo por meio de geoprocessamento 
 
LUIZ BALBINO NETO,EDICLEICIA GONÇALVES DOS SANTOS,LISSANDRA HENRIQUES 

COELHO,BEATRIZ GARCIA DE TOLEDO,JOÃO VICTOR LEITE DIAS 

 
E-mail: joao.dias@ufvjm.edu.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A Vigilância em Saúde de População Exposta a Solos Contaminados (VIGISOLO) é 

uma política pública de saúde que visa, dentre outros objetivos, a identificação de populações 

potencialmente expostas a contaminantes. Dentre as áreas estratégicas para a vigilância figuram 

as Unidades de Postos de Abastecimento e Serviços (UPAS), nas quais há comercialização e 

estocagem de combustíveis e derivados de petróleo. Uma população considerada exposta é a 

que reside em um raio de um quilômetro em relação à área investigada. Ferramentas de 

geoprocessamento podem ser úteis para o dimensionamento de tais populações. O objetivo deste 

estudo foi quantificar a população exposta ao risco de contaminação por UPAS na área urbana 

da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, utilizando técnicas de geoprocessamento. A relação 

dos postos de combustíveis ativos em março de 2018 foi levantada no sítio da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tendo sido os mesmos georreferenciados in 

loco. Foi construído um mapa de distâncias com raio de 1000 metros em relação às UPAS. A 

grade estatística de densidade demográfica do censo 2010, disponibilizada em 2016 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi utilizada como base para a contagem 

de pessoas residentes na área de influência das UPAS. As análises espaciais foram conduzidas 

nos programas TerraView 4.2.2 e QGIS 2.10. Foram contabilizadas 73650 pessoas em área de 

risco potencial de contaminação de solo, correspondendo a 69,7% (N = 105609) da população 

da cidade de Teófilo Otoni. As áreas com maior concentração de UPAS foram as marginais das 

rodovias BR-116 e BR-418, além da área central da cidade. Posto que preliminares, os 

resultados podem contribuir para a vigilância da população exposta ao risco de contaminação do 

solo na cidade de Teófilo Otoni. A aplicação de modelos de crescimento populacional poderá 

aprimorar a estimativa demográfica além de permitir a avaliação da validade do uso das 

ferramentas de informação geográfica como estratégia para planejamento em saúde. 

 
Apoio: FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI 
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SINT0632 - Efetividade do bundle para prevenção de pneumonia 

associada a ventilação mecânica em um Centro de Terapia Intensiva 
 

ARIELE FERREIRA PINTO COELHO,RAQUEL APARECIDA MONTEIRO E 

VIEIRA,EVANDRO SILVEIRA DE OLIVEIRA,MONICA APARECIDA LEITE ,THABATA 

COAGLIO LUCAS 

 
E-mail: arielefpc@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Este estudo objetivou-se avaliar a efetividade do bundle para prevenção de pneumonia 

associada a ventilação mecânica (PAV) em um Centro de Terapia Intensiva. Tratou-se de um 

estudo quase experimental, em que se propõe avaliar uma intervenção a partir da adoção de 

medidas pré e pós-intervenção, conduzidos em uma amostra não randomizada composta pela 

equipe responsável pelos cuidados com os pacientes em ventilação mecânica (técnicos de 

enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas,) e participam da amostra todos os profissionais 

atuantes no setor durante o período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018. Foi realizado no 

Centro de Terapia Intensiva de uma instituição de saúde da cidade de Diamantina-MG. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de número 

2.417.012. Verificou-se que a equipe multiprofissional era composta de 75% de técnicos de 

enfermagem, 10% de enfermeiros e 5% de fisioterapeutas, sendo 82,5% mulheres e 17,5% 

homens. Quanto ao tempo de atuação, 35%  tinham menos de cinco anos de atuação, 35,5% 

entre cinco e dez anos, 25% acima de 10 anos. Com relação ao período pré-intervenção as 

medidas de prevenção de PAV  foram observadas  e 90% manteve a cabeceira do leito elevada; 

66% dos balonetes foram conferidos; 78% realizavam a higiene bucal com clorexidina 0,12%, 

67% foi realizado a interrupção diária de sedação, 28% foi feita a aspiração subglótica, a 

higienização das mãos antes do procedimento de aspiração foi observado em  1% dos casos, e 

após 19%, sendo atribuído a essa variável valor significativo (p<0,05%) de 0,04% e 0,03% 

respectivamente.  No período de intervenção foram aplicados questionários com as medidas 

para a prevenção de PAV e 10% citaram a lavagem de mãos, 90% a elevação de cabeceira, 12% 

a redução da sedação, 77% a aspiração subglótica, 67% a higiene bucal com clorexidina 0,12%, 

32% monitorização da pressão do cuff. No período pós- intervenção 94% manteve a cabeceira 

do leito elevada; 72% dos balonetes foram conferidos; 57% realizaram a higiene bucal com 

clorexidina 0,12%, em 80% foi realizado a interrupção diária de sedação, 35% foi realizado a 

aspiração subglótica e a higienização das mãos antes do procedimento de aspiração foi 

observado em  18% dos casos, e após 94%. Concluiu-se que o estudo possibilitará uma melhor 

vigilância e prevenção de risco quanto às medidas de prevenção de pneumonia associada a 

ventilação mecânica e a capacitação da equipe envolvida nos cuidados assistenciais. 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT0633 - EM SINTONIA COM O DIABETES PARA ALÉM DO 

VALE DO JEQUITINHONHA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE NO RÁDIO 
 

ELENICE DOS SANTOS PAULA,FERNANDO GONÇALVES DOS SANTOS,PAULO 

HENRIQUE LOPES,ANA CLAUDIA CHAVES ,MAYARA DUMONT CUNHA,DANIELA 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar a produção de programas de rádio como estratégia 

extensionista de educação em diabetes. O projeto foi desenvolvido pelo Grupo de Estudo do 

Diabetes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em parceria 

com a Rádio Universitária 99.7 FM. Programas de rádio inéditos, com cerca de 90 segundos de 

duração e conteúdo informativo foram produzidos e gravados por estudantes de graduação e 

pós-graduação da UFVJM, de março de 2017 a fevereiro de 2018 para transmissão regional. A 

série de programas intitulada “Em sintonia com o diabetes” abordou prevenção, controle e 

tratamento do Diabetes. A cada quinzena foram transmitidos seis programas novos na Rádio, de 

segunda a sexta-feira, seis vezes por dia, sendo 2 pela manhã (9:28 e 12:20h); 2 à tarde (14:20 e 

16:20h); e 2 à noite (20:20 e 22:40h). Após a transmissão, os programas foram editados no 

formato MP3 para veiculação como Podcasts nos portais Diabetes Diamantina na internet 

(SoundCloud, Facebook e Blogger). A partir dos conteúdos dos áudios, jogos educativos e 

cartilhas foram produzidos. O trabalho resultou 144 programas de rádio, os quais foram 

transmitidos 2.160 vezes para o Vale do Jequitinhonha, ao longo dos 12 meses do projeto. Neste 

cenário, a Rádio Universitária estima que sua audiência alcance cerca de cem mil pessoas de 

Diamantina e região. Além disso, os Podcasts foram divulgados nas páginas Diabetes 

Diamantina no Facebook, no SoundCloud e no Blogger. No Facebook eles alcançaram milhares 

de visualizações. No SoundCloud foram compartilhados 49 Podcasts, os quais foram 

reproduzidos online 1.975 vezes. Além disso, foram elaborados doze jogos educativos online e 

três cartilhas de educação em diabetes do tipo caça-palavras, palavras-cruzadas e coletânea com 

os melhores programas de rádio. Destacamos que tanto os jogos quanto as cartilhas encontram-

se disponíveis em PDF para compartilhamento na internet ou em ações educativas presenciais. 

Diante do exposto, consideramos que uso do rádio e da internet como estratégia de educação em 

saúde na UFVJM é admissível, pois atingiu grande número de pessoas, inclusive em outras 

regiões além do Vale do Jequitinhonha. Tendo em vista que o número de pessoas com diabetes 

tem crescente avanço mundial e regional, o desenvolvimento de ações de extensão desta 

natureza são relevantes e devem ser incentivados.  

 

 
Apoio: RÁDIO UNIVERSITÁRIA 99.7 FM, PROEXC, PROACE, CLÍNICA DE OLHOS DR. 

EVANILDO SILVA 
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SINT0634 - Epidemia de leishmaniose visceral humana no município 

de Araçuaí, Minas Gerais, 2015-2017. 
 

CLEYA DA  SILVA SANTANA CRUZ,DAVID SOEIRO BAROSA,MARIÂNGELA 
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Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A leishmaniose visceral constitui um problema de saúde pública em expansão, sendo 

o Brasil responsável por mais de 90% dos casos da América Latina. Até 1980 a doença era 

conhecida no Brasil como endêmica rural. E partir desta década houve mudança no perfil 

epidemiológico da doença, com um processo de urbanização da mesma. Em 2006, o Ministério 

da Saúde lançou o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. No entanto, 

apesar dos esforços, alguns estudos indicam que a doença continua em expansão. O objetivo 

deste estudo é descrever à tendência e as características epidemiológicas dos casos de 

leishmaniose visceral humana no município de Araçuaí, Minas Gerais. Trata-se de um estudo 

descritivo, retrospectivo, de natureza quantitativa que analisou os casos confirmados de 

leishmaniose visceral registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram 

incluídos os casos novos humanos confirmados no período de 2009 a 2017. Foi calculada a 

incidência esperada para a doença no período e construído o Diagrama de Controle, que define a 

existência ou não de uma epidemia a partir do acompanhamento da evolução temporal da 

doença. Os resultados demonstram que houve aumento no número de casos no município a 

partir do ano de 2015. No triênio 2009-2011 foram 17 casos confirmados, 2012 -2014 foram 22 

casos e de 2015 -2017, 48 casos confirmados para a doença. O diagrama de controle mostra que 

de 2015 a 2017 houve aumento da incidência da leishmaniose visceral em Araçuaí e aponta para 

um possível quatro de surto de leishmaniose visceral nos últimos três anos.  Quanto à ocorrência 

de casos entre 2015 a 2017 (período do surto), 70,83% dos casos eram do sexo masculino, 

45,83% na faixa etária de 30 a 49 anos, com registro de casos em menores de 1 ano (6,25%),  

56,25%, residentes na área urbana, 97,92% dos casos tiveram confirmação por exame 

laboratorial, 85,42% dos casos apresentaram febre, 47,92% esplenomegalia e 56,25% 

hepatomegalia. Com relação à evolução 91,67% do total de casos evoluíram para cura e 4,17% 

para óbito. Até então, o município vinha apresentando perfil endêmico e classificado como de 

alta transmissão para a doença. No entanto, no último triênio apresentou um perfil de epidemia.  

Neste contexto são necessárias vigilância e controle da leishmaniose visceral com medidas 

baseadas no diagnóstico e tratamento precoce dos casos humanos, redução da população de 

flebotomíneos, eliminação de reservatórios e atividades de educação em saúde. 

 
Apoio:  
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SINT0635 - EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

CANINA NO MUNICÍPIO DE UNAÍ, MINAS GERAIS, NOS ANOS 

DE 2012 A 2016 
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Resumo: A Leishmaniose Visceral é uma das zoonoses de maior importância no mundo, sendo 

o cão considerado como principal reservatório no ciclo de transmissão urbano. É uma 

enfermidade causada por protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania, sendo a 

espécie Leishmania chagasi implicada na transmissão da doença no Brasil. A Vigilância 

Epidemiológica é um dos principais pilares do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral. 

O controle da doença é realizado a partir de ferramentas que norteiam as medidas 

implementadas, como métodos estatísticos e de geoprocessamento, sorologia em cães, 

condições ambientais adversas e investigação epidemiológica de casos humanos, objetivando 

identificar e estratificar áreas de risco dentro de um município. O objetivo do trabalho foi 

elucidar a epidemiologia da Leishmaniose Visceral Canina no município de Unaí, Minas Gerais, 

nos anos de 2012 a 2016, a partir do banco de dados fornecido pelo Centro de Controle de 

Zoonoses do município. A partir da sedimentação e do georreferenciamento desses dados, foi 

possível determinar a prevalência dos cães amostrados e identificar as áreas de maior número de 

casos da doença. Dentre os resultados houve um número total de 800 casos durante o período 

amostrado, tendo uma prevalência de 23% no ano de 2015 e 17% no ano de 2016. Os bairros 

Cachoeira, Primavera, Canaã, Cidade Nova, Iuna e Novo Horizonte, foram os que apresentaram 

maior densidade de casos, e a partir dessa identificação foram realizadas visitas in loco para 

avaliar as condições ambientais de cada um, uma vez que as condições ambientais e sanitárias 

associadas às diferenças socioeconômicas contribuem para a formação de um ecossistema 

favorável para o desenvolvimento do vetor. Os dados levantados indicam uma alta prevalência 

da Leishmaniose Visceral Canina no município de Unaí. Tal fato deve despertar atenção da 

Vigilância Epidemiológica local, principalmente para focar a sua atuação nos bairros de maior 

densidade de casos, para que sejam tomadas ações visando o combate e redução dos números da 

enfermidade. 

 
Apoio: PIBIC/UFVJM 
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SINT0636 - Estou acima do peso, e agora? Intervenção nas condições 

de saúde relacionadas à obesidade 
 

PATRÍCIO JESUS CORDEIRO,ETEL ROCHA VIEIRA,VINICIUS DE OLIVEIRA 

OTTONE,KARINE BEATRIZ COSTA,JOAO VICTOR SANTOS BAKIR,BRUNA CAROLINE 

CHAVES GARCIA,ROSALINA TOSSIGE GOMES,PATRÍCIA ROCHA CHAVES 

 
E-mail: patriciomau2006@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A obesidade é uma condição clínica caracterizada pelo excesso de gordura corpórea 

com graves impactos na saúde pública. Ela aumenta o risco para doenças crônicas, como: 

diabetes, hipertensão arterial sistêmica e síndrome metabólica, além do risco de mortalidade 

precoce. É uma doença multifatorial de difícil intervenção associada à manutenção de hábitos de 

vida pouco saudáveis. Dentre as diversas causas relacionadas ao aumento da obesidade duas 

devem ser destacadas: dietas de alta densidade energética e de estilo de vida sedentário. Neste 

contexto, a promoção de saúde deve focar, particularmente, na necessidade de adoção de hábitos 

de vida saudáveis, tanto alimentares quanto de prática regular de atividade física. Desse modo, 

esta proposta desenvolveu intervenções  de acompanhamento, educação em saúde e prática de 

atividade física com indivíduos obesos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família Renascer.  

Foram realizados três grupos operativos sobre alimentação saudável e atividade física, com 

média de 30 participantes. Foram realizados 31 exames laboratoriais (glicemia jejum, colesterol 

total, triglicérides e hemograma). Dentre os participantes sete indivíduos apresentaram glicemia 

superior a 100 mg/dl. Três pacientes glicemia compatível com o diagnóstico de pré-diabéticos 

não tinham exames anteriores alterados e dois pacientes com glicemia compatível com 

diagnóstico de diabetes não tinham diagnostico desta doença, sendo, por isso, encaminhados à 

consulta médica. Dos 19 pacientes hipertensos acompanhados, sete apresentaram a pressão 

arterial mal controlada e foram encaminhados para consulta médica. Foram realizadas 27 

avaliações com medida do massa corporal, estatura e cálculo do índice de massa corporal 

(IMC). A avaliação foi repetida em 13 pacientes (após 8-10 meses) Destes, 10 pacientes 

apresentaram redução da massa corporal, sendo que cinco conseguiram redução entre 5 e 8% da 

massa corporal num período de 8 a 10 meses. Somente em três pacientes houve aumento da 

massa corporal, no entanto, inferior a 5% no período. Por último, a confecção do prontuário 

contendo os dados coletados do projeto foi essencial para orientar o encaminhamento dos 

pacientes para consulta médica. O trabalho em equipe é sempre imprescindível para o êxito de 

intervenções como essa. Assim, é possível que a universidade exerça seu papel de 

transformação social, através de parcerias com as instituições da sociedade 

 
Apoio: AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DA 

FAMÍLIA RENASCER  POR SE DEDICAREM INTENSAMENTE PARA O ÊXITO DA 

INTERVENÇÃO. 
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SINT0637 - ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS POR 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ABORDAGEM À MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
 

PATRÍCIA DE OLIVEIRA LIMA,SIRLEIDE CORRÊA RANGEL,HERLON FERNANDES DE 

ALMEIDA,MARCOS LUCIANO PIMENTA PINHEIRO,EDUARDO STEHLING URBANO 

 
E-mail: patricia.enfermeiraobstetra@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O estudo objetivou identificar as estratégias educativas utilizadas por profissionais de 

saúde na abordagem às mulheres vítimas de violência. Trata-se de uma revisão integrativa, por 

meio da construção de análises a partir de seis etapas baseado no referencial de Mendes, Silveira 

e Galvão (2008): 1-Questão: quais as práticas educativas utilizadas por profissionais de saúde na 

abordagem às mulheres vítimas de violência? 2-Estabelecimento de critérios para inclusão de 

estudos e amostragem: estudos publicados entre os anos de 2006 a 2013, nos idiomas português 

e espanhol, que continham texto completo e que respondiam à questão norteadora. A população 

desse estudo foi constituída por publicações indexadas nas bases de dados na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) e no site de domínio público Google Acadêmico. 3-Definição das informações 

a serem extraídas dos estudos: relacionada à publicação (título, fonte, ano, idioma, periódico, 

tipo de publicação), relacionada aos autores (profissão, área de atuação, e qualificação), 

relacionados à variável de interesse de que forma responde à questão norteadora. 4-Avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa: leitura sistemática e análise, tendo como base as 

variáveis de estudo e a questão norteadora. 5-Interpretação dos resultados: foi elaborado um 

instrumento com o objetivo de facilitar o processo de coleta e análise dos dados. 6-Apresentação 

da revisão: foram analisados com vistas às variáveis de interesse por meio de gráficos e tabelas. 

A pesquisa nas bases de dados resultou em 333 publicações, que após refinamento pelos 

critérios de inclusão e leitura sistemática dos títulos e resumos, resultou em 60 publicações. 

Destas, após leitura completa dos estudos definiu-se o quantitativo de 13 publicações. A 

estratégia educativa mais apontada pelos autores foi o estabelecimento de uma relação dialógica 

através de oficinas de grupo, utilizando-se dinâmicas e dramatizações. Outras estratégias 

também foram abordadas: distribuição de material educativo, exibição de vídeos e cartazes, 

além do acompanhamento individual. Com esta pesquisa, concluiu que os profissionais de saúde 

precisam avançar em relação às práticas educativas para abordagem dessa temática, não 

centralizando o seu cuidado apenas para o tratamento das lesões e sintomas.  

Descritores: violência contra a mulher, métodos, profissionais da saúde. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
4
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT0638 - Estresse entre os estudantes universitários de Odontologia 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
 

ANA CLAUDIA OLIVEIRA TELES,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES,BARBARA ANDRADE 

GONCALVES,LETICIA SANTOS BARBOSA ,CAROLINE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES,STEFANY DE MATOS LEMOS PÊGO 

 
E-mail: anacot16@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O estresse é definido como o estado causado pela percepção de estímulos que geram 

excitação emocional caracterizando o aumento de secreção de adrenalina produzindo inúmeras 

manifestações sistêmicas. A Odontologia pode ser considerada como uma profissão estressante 

onde, desde a graduação, é possível observar um considerável nível de estresse provocado pelo 

curso, visto a grande carga horária exigida. O presente estudo foi motivado pela docente da 

disciplina de Epidemiologia e Bioestatística/DCB, a qual, utilizando a metodologia ativa, 

propôs uma demanda livre para uma investigação epidemiológica em grupo. O objetivo do 

presente estudo foi avaliar a presença dos fatores que causam estresse nos estudantes 

regularmente matriculados no Curso de Graduação em Odontologia da UFVJM. Foi realizado 

um estudo observacional, do tipo transversal, e a coleta de dados foi realizada utilizando o 

questionário com 25 perguntas que apresentavam, em sua maioria, a seguinte escala: (1) muito 

estressado, (2) modernamente estressado e (3) não estressado. A população do estudo foi obtida 

por meio de uma amostragem não aleatória por conveniência. Participaram do estudo 80 

discentes do 5º ao 9º período do curso de Odontologia. Utilizamos para as análises estatísticas o 

software EpiInfo 12.0. Dos 80 entrevistados, 77,5% eram do sexo feminino, com renda acima 

de quatro salários mínimos (82,5%) e 62,03% estavam matriculados do 5º ao 7º período no dia 

da entrevista. Os fatores estressores mais frequentes foram: o atraso no calendário acadêmico 

(80%), a falta de tempo para alimentar (57,5%) e o medo de reprovar em alguma disciplina 

(69%). Embora não seja possível intervir em possíveis fatores estressores, por alguns se 

tratarem de assuntos inerentes ao contexto social ou emocional do aluno, algumas medidas 

relacionadas à estrutura da faculdade podem ser tomadas a fim de reduzir o desconforto, tais 

como a como a criação de um ambiente de lazer, uma reorganização dos horários das aulas, e a 

construção de um restaurante universitário. Cabe ressaltar que a amostra não é representativa 

dos estudantes (amostragem por conveniência) devido ao tempo disponível da disciplina, 

entretanto, é o início de uma investigação importante por se tratar de um desfecho que pode 

causar danos na saúde física e mental dos discentes do curso. Além de poder prejudicar o 

desempenho acadêmico, levando ao desestímulo em relação à carreira além do possível uso 

desordenado de fármacos. 

 
Apoio:  
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SINT0639 - Exames laboratoriais realizados por gestantes assistidas 

pelas Estratégias Saúde da Família (ESF) de Governador 

Valadares/MG 
 

SAMARA ALVES AVANZI ,JANETE HIGINO ALVES,SUELY MARIA RODRIGUES,CARLOS 

ALBERTO DIAS 

 
E-mail: samaraavanzi@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: No intuito de ampliar a atenção de saúde à gestante, ao recém-nascido e à mulher no 

pós-parto, sobretudo pertencentes às populações carentes, o Ministério da Saúde institui no ano 

2000 o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) através da Portaria/GM 

n.º 569. O PHPN propõe no mínimo seis consultas de pré-natal sendo uma no primeiro trimestre 

de gestação, duas no segundo e três no terceiro, bem como a realização de exames laboratoriais 

para avaliação da condição de saúde da gestante. Objetiva-se identificar o percentual de exames 

laboratoriais realizados por gestantes assistidas pelas Estratégias Saúde da Família de 

Governador Valadares/MG, durante o pré-natal. Trata-se de estudo transversal, descritivo, de 

abordagem quantitativa, desenvolvido a partir de dados primários coletados junto a 80 gestantes 

em entrevista domiciliar. Elas deveriam estar cadastradas no SISPRENATAL, com idade igual 

ou superior a 18 anos, a partir da trigésima semana de gestação. Os resultados apontam que a 

maioria das gestantes possui idade entre 20 e 29 anos (62,6%), é casada ou vive em união 

estável (73,8%). A maior parte possui o ensino fundamental completo ou médio incompleto 

(42,5%), situa-se na classe C2 (45,0%) seguida pela classe D-E (27,5%). Em relação ao início 

do pré-natal, a maioria (85,0%) o fez até a 17ª semana de gravidez comparecendo a seis ou mais 

consultas (71,3%) até a data da entrevista. Quanto aos exames de laboratório, mais de 90% 

realizaram o Hemograma Completo (96,3%); Sorologia para Hepatite A, B, C, (95,0%); 

Glicemia de Jejum (92,5%); Ultrassonografia (92,5) e Teste Sífilis (VDRL) (90,0%). 

Preocupante é o fato de que 15% ou mais não fizeram o EAS (85,0%); Toxoplasmose (82,5%); 

Tipagem sanguínea/fator RN (76,3%); Rubéola (48,8%); Combos Indireto (se RN negativo) 

(25,0%); Urocultura (7,5%); EPF (5,0%); Hemoglobina Hematócrito (3,8%); TSH (2,5%) e 

Citomegalovirus (1.3%) PPF (1,3). Grave é a não realização do teste anti-HIV por grande 

número de gestantes (40%) durante o pré-natal e a realização do teste rápido anti-HIV no 

momento do parto, por apenas 31,3%, o que eleva os riscos de Transmissão Vertical do HIV. 

Conclui-se que os exames não foram realizados em sua totalidade por todas as gestantes, 

denotando descuido na atenção à saúde da gestante e do bebê pelos profissionais que as 

assistiram. Considerando a meta de redução da mortalidade materna e perinatal maiores 

esforços devem ser realizados para que todas façam os exames necessários. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE (UNIVALE); PESQUISA APOIADA PELA 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG), 

PROCESSO APQ 02524-14. 
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SINT0640 - FATORES ASSOCIADOS À AUSÊNCIA DE 

CONTROLE GLICÊMICO EM DIABÉTICOS USUÁRIOS DE 

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CIDADE DE 

DIAMANTINA/MG 
 

NARDJARA LEÃO,ANGELINA DO CARMO LESSA,BIANCA DE FÁTIMA 

SOARES,JAKELINE DIANA DE ALMEIDA 

 
E-mail: nardjaraleao@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Atualmente, o diabetes mellitus (DM) afeta mais de 425 milhões de pessoas no 

mundo podendo chegar a 629 milhões em 2045. O número de pessoas diagnosticadas com DM 

no Brasil cresceu 68,8% em 10 anos. A capital de Minas Gerais é a segunda do Brasil com 

maior prevalência de diagnóstico de DM (10,1%). A proporção de DM tipo 2 atendidos nas 

unidades de saúde níveis glicêmicos inadequados é elevada, contribuindo para o aumento das 

complicações podendo levar ao óbito. A proposta do trabalho foi identificar os fatores 

associados ao controle glicêmico inadequado apresentado por pessoas com DM tipo 2 usuárias 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Diamantina, MG. Tratou-se de um 

estudo transversal descritivo com dados secundários provenientes de prontuários de pacientes 

diabéticos. Foi realizada a coleta das variáveis através de um instrumento semi-estruturado 

contendo variáveis sociodemográficas, características do acompanhamento da doença, presença 

de hipertesão, orientação para uso de medicamentos e terapia medicamentosa. Foi analisado os 

prontuários de toda a população com DM tipo 2 de todas as UBS do município, totalizando 689 

pessoas com a patologia. Destes foram considerados apenas os dados dos usuários que 

continham resultados de hemoglobina glicada registradas nos últimos 12 meses, perfazendo 

uma amostra de 213 (30,9%) pessoas. Análises bivariadas foram realizadas para identificar o 

conjunto de variáveis que se associaram com a ausência do controle glicêmico. Foram 

selecionadas para a análise multivariada, variáveis com níveis de significância estatística menor 

que 0,20. O nível de significância adotado para a permanência da variável no modelo 

multivariado foi definida como p<0,05. Dos 213 pacientes que continham valores de 

hemoglobina glicada descrito no prontuário, 140 (65,7%) apresentaram níveis glicêmicos 

considerados inadequados. Apresentou associação com o controle glicêmico ao nível de 20% as 

variáveis: idade, situação conjugal, tempo de tratamento, número de consultas nas UBS, uso de 

insulina, uso de antidiabético oral, uso de estatinas e pessoas que receberam orientação para o 

uso de medicamentos. Na análise multivariada (p<0,05), houve associação entre as pessoas 

menores de 60 anos, com maior tempo de duração da doença, maior quantidade de consultas e 

uso de estatinas com o controle glicêmico inadequado. Tais resultados indicam a necessidade de 

mudanças nas ações realizadas pelas UBS para obtenção de um controle glicêmico adequado. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

MEDIANTE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E BOLSA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. 
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SINT0641 - FEBRE AMARELA: ASPECTOS CLÍNICOS, 

EPIDEMIOLÓGICOS E MOLECULARES DE UM SURTO 

OCORRIDO NO INTERIOR DE MINAS GERAIS. 
 

MARIANA CHAYENE VIANA MACEDO,KAMILA LORENE SOARES ROCHA,VERNA DE 

CARVALHO BRAZ,DANILO BRETAS DE OLIVEIRA 

 
E-mail: marianaviiana@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda grave, imunoprevinível, e 

de transmissibilidade restrita a regiões tropicais das Américas e África com certo grau de 

endemismo. Seu agente etiológico é o vírus da febre amarela (VFA), um arbovírus do gênero 

Flavivirus, da família Flaviviridae. A FA é tansmitida aos humanos atraves da picada de 

mosquitos infectados dos gêneros Haemogogus ou Sabethes no ciclo silvestre, ou ainda pelo 

mosquito Aedes aegypti no ciclo urbano. No período de 2016/2017, o Brasil enfrentou uma das 

maiores epidemias de FA do país, havendo notificação de epizootias e casos humanos fatais em 

regiões anteriormente consideradas livres da doença. Desde o início do surto em dezembro de 

2016, foram confirmados 792 casos, sendo destes 475 registrados em Minas Gerais. Uma das 

regioes mais afetadas do estado de MG, foi a área sob jurisdição da Superintendência Regional 

de Saúde de Diamantina com 10 casos notificados, sendo que destes, 3 evoluíram ao óbito. 

Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar clinicamente, epidemiologicamente e 

molecularmente o surto de FA ocorrido na jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina no ano de 2017. Trata-se de uma pesquisa descritivo-qualitativa desenvolvida com 

um número amostral de 8 pacientes notificados e diagnosticados laboratorialmente com FA, 

internados na Santa Casa de Caridade de Diamantina (aprovação ética 1.431.969). As amostras 

clinicas colhidas no período de hospitalização, foram avaliados por qPCR (NS5), IgM por 

ELISA, e o genoma viral foi parcial sequenciado. Das amostras analisadas, 6 foram IgM 

positivo e 7 qPCR positivo para o VFA. Os casos geraram, em média, 6 dias de internação, 

sendo destes mais de 3 dias na unidade de terapia intensiva (UTI). Além disso, 62,5% dos 

pacientes foram submetidos à transfusão de plasma, 62,5% à hemodiálise e 75,0% manifestaram 

alteração de TGO e TGP, o que gera elevados custos para a unidade hospitalar. Diante disso, é 

essencial que se desenvolva ações de prevenção e medidas de bloqueio para que o impacto 

sobre os hospitais regionais seja o menor possível. Uma vez que muitas vezes falta preparo por 

parte da equipe para se obter o diagnóstico e tratamento corretos de FA, o que implica em 

problemas clínicos até então pouco descritos e gerando gastos desnecessários ocasionados pela 

internação, levando assim sérios problemas de saúde pública. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ, BIOCLIN 
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SINT0642 - Grupo de práticas corporais com idosos de um bairro de 

Diamantina: relato de experiência 
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FILIPE ROCHA SILVA,PABLO ALEXSANDER SILVA AVILA,TAIRONE ROBERTO 

ROCHA,FLÁVIO DE CASTRO MAGALHÃES,RENATA ALINE DE ANDRADE,PEDRO 

PAULO RIBEIRO FERREIRA 

 
E-mail: analeticia-rp@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Sabe-se que com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da natalidade, 

observa-se uma considerável mudança na pirâmide etária brasileira: o estreitamento da base e 

alargamento do ápice. Isso se reflete no crescente avanço no número de idosos. Com isso, se faz 

necessário pensar ações para a prevenção de doenças, promoção da saúde, aprimoramento dos 

profissionais de saúde, e atenção às peculiaridades deste grupo etário, visando o envelhecimento 

saudável. A Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (RMSI) visa contribuir para a 

formação dos profissionais de saúde e ofertar atendimento de qualidade, pois trata-se de um 

ensino em serviço, que conta com as seguintes profissões: Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. A RMSI atua nos três níveis de atenção à saúde 

na cidade de Diamantina – Minas Gerais, buscando o atendimento integral a pessoa idosa. Um 

dos locais de prática da Residência é o grupo de práticas corporais no bairro Vila Operária em 

Diamantina. Este relato de experiência propõe-se a demonstrar as ações que foram 

desenvolvidas. Os encontros aconteceram as segundas e quartas-feiras, de 7:30 às 9:00, no 

Sindicato dos Trabalhadores situado no bairro, com média de 20 idosos participantes. São 

propostos exercícios de força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, coordenação; no formato de 

circuito, brincadeiras, exercícios em dupla ou individuais, visando trabalhar os grandes grupos 

musculares a cada encontro, a fim de manter e promover a funcionalidade. Foi possível observar 

a evolução dos idosos quando expostos a exercícios que exigem coordenação e equilíbrio, o que 

antes sentiam maior dificuldade de execução, já conseguem fazer com facilidade. A 

familiarização com a prática, o costume de se fazer exercícios e tornar parte do dia-a-dia, é um 

fator citado pelos praticantes. Outro aspecto possível de se observar é a socialização entre os 

membros do grupo, a troca de informações, histórias, parceria durante a prática e a construção 

de vínculo. Ministrar as atividades do grupo durante a residência foi uma experiência 

desafiadora e enriquecedora, tendo em vista que exigiu busca de conhecimento, criatividade, 

considerando as preferências, limitações e possibilidades. 

 
Apoio: PROEX- PROJETOS 016.2.025-2017, 071.2.108-2016 
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SINT0643 - Grupo de Práticas Corporais com Idosos de uma 

Instituição de Longa Permanência de Diamantina: Um relato de 

experiência 
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HAMACEK AGUILAR,ANA LETÍCIA GUEDES ROCHA BARBOSA,OLGA BEATRIZ 

LOPES,DAIANA APARECIDA RIBEIRO VIEIRA,SANNY LARA DA SILVA LAGE,FLÁVIO DE 

CASTRO MAGALHÃES 

 
E-mail: francielymayara2009@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: O crescimento da população idosa no Brasil tem se mostrado um grande desafio e é 

necessário preparar profissionais da saúde, graduandos e pós-graduandos para lidar melhor com 

a atenção a esse público, contribuindo verdadeiramente para um envelhecimento ativo e 

saudável da população. A Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (RMSI) visa o 

ensino em serviço, e está desde 2016 atuando nos 3 níveis da atenção à saúde em 

Diamantina/MG, e colhendo frutos relevantes no que tange o atendimento integral e 

humanizado à pessoa idosa, que é atendida pelos residentes das seguintes profissões: Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. Entre os locais de prática 

da RMSI, estão as duas Instituições de Longa Permanência (ILPI) do município, e em cada 

delas atua uma equipe composta por seis profissionais, um de cada profissão citada acima. Este 

relato visa demonstrar um pouco do que é desenvolvido por uma dessas equipes. Sabe-se o 

quanto essas ILPI são carentes de recursos financeiros e humanos, e a atuação desses 

profissionais tem sido de fundamental importância. Na ILPI Pão de Santo Antônio, desde a 

entrada da equipe atual, dentre outras formas de assistência, tem sido desenvolvido um grupo de 

práticas corporais, duas vezes na semana que é planejado e conduzido pela Educadora Física e a 

Fisioterapeuta, com auxílio das demais residentes e são realizados: alongamentos, caminhada, 

exercícios de força, flexibilidade, equilíbrio e atividades lúdicas, ao som de músicas escolhidas 

pelos próprios idosos. Participam do grupo aqueles idosos que sentem-se bem e estejam em 

condições de realizar as atividades naquele dia, independente de terem ou não algum tipo de 

deficiência ou dificuldade, pois são respeitados seus limites e recebem auxílio para participarem 

no que é proposto com toda segurança possível. Realizando o grupo durante 2017 nota-se o 

quanto esse tipo de atividade em grupo é importante e contribui para uma melhor qualidade de 

vida de idosos institucionalizados. Com o passar dos meses percebe-se o aumento das 

participações dos idosos nos grupos, mais entusiasmo e envolvimento com as atividades. Isso 

tudo é reflexo da construção de confiança e fortalecimento de vínculos entre idosos e residentes, 

da importância de atividades que priorizem a saúde e o bem-estar desse público e demonstra o 

quanto o trabalho multiprofissional pode ser eficaz e necessário na saúde pública, e 

principalmente nestas Instituições. 

 
Apoio: UFVJM/ MEC/ ASSOCIAÇÃO PÃO DE SANTO ANTÔNIO 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
5
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0644 - Influência de fatores genéticos e ambientais na dor lombar 

no Brasil: análise preliminar com gêmeos do Registro Brasileiro de 

Gêmeos 
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DE OLIVEIRA,CAROLINA CARVALHO MARTINS,VINÍCIUS CUNHA DE OLIVEI 

 
E-mail: fernandosiqueira31@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Introdução: A dor lombar (DL) pode ser responsável pela incapacidade, além de gerar 

custos diretos e indiretos à população. No cenário mundial, estima-se que 29,1% dos indivíduos 

relatam essa condição. Objetivo: Investigar a contribuição genética e ambiental na ocorrência de 

DL a partir do estudo com gêmeos. Métodos: O presente estudo trata-se de uma análise 

preliminar descritiva de 151 gêmeos adultos, ambos os sexos, zigozidades e cadastrados no 

Registro Brasileiro de Gêmeos (RBG). No cadastro inicial dos gêmeos são coletados dados 

diversos que informam o perfil epidemiológico, e contribuem para a determinação de fatores 

genéticos e ambientais. Resultados: A idade média dos participantes foi de 30 anos (SD 12), 127 

(84%) são monozigóticos e 26 (17%) reportaram episódios de DL no último mês. A média do 

Índice de Massa Corporal foi de 23,58 Kg/m2, 25 (27%) relataram fumar, 107 (77%) 

consumiram bebidas alcoólicas, 106 (70%) praticaram atividades físicas e 43 (29%) reportaram 

problemas na qualidade do sono. Considerações Finais: Apesar de pequena, a amostra 

contribuirá para o direcionamento de futuras pesquisas científicas relacionadas à DL. Infere-se 

predominância de jovens, monozigóticos, com bom nível de instrução educacional, maioria de 

etnia branca que consomem bebidas alcoólicas e praticam atividades físicas. Uma amostra 

maior é necessária para investigar o impacto dos fatores genético e ambientais na prevalência 

desta condição de saúde. 

Descritores: dor lombar, gêmeos. 

 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
5
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0645 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UMA REVISÃO 
 

DANIEL SANTANA VILLAÇA LIMA,MAYRA FERNANDES DE SOUZA ORLANDI,SIMONE 

GOMES DIAS DE OLIVEIRA,ANDREIA MARIA ARAÚJO DRUMMOND 

 
E-mail: daniel.lima@ufvjm.edu.br 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Objetivos: 

Realizar uma revisão sistemática, comparando, integrando e sintetizando a literatura já 

publicada sobre o acesso à informação em saúde em comunidades quilombolas e o reflexo dessa 

situação nas mesmas, no intuito de fornecer uma análise geral sobre a saúde dessas 

comunidades e quais delas são beneficiadas com estratégias de informação e/ou comunicação. 

Metodologia: 

Fez-se uso das bases de dados Scielo, Pubmed/Medline, BIREME e LILACS para a busca de 

estudos relacionadas a saúde de comunidades quilombolas e acesso à informação em saúde nas 

mesmas. Também foram utilizados os softwares EndNote e Mendeley como organizadores 

bibliográficos. A estratégia de busca com as respectivas palavras chaves foi: quilombo OR 

quilombolas OR enslaved OR Afro-descendant OR settlement AND health/saúde. Como 

critérios de inclusão foram estudos realizados no Brasil e relacionados a saúde e os critérios de 

exclusão foram artigos relacionados a comunidades fora do âmbito do território nacional e que 

não relatavam assuntos relacionados a saúde da comunidade quilombola. 

Resultados:  

Foram encontrados um total de 405 artigos. Após remoção dos duplicados (n=117), 288 

resumos foram analisados e 199 excluídos por não se tratarem da temática e. Os 89 artigos 

restantes foram analisados em sua íntegra, sendo que 87,65% (n=78) dos estudos traçaram o 

perfil de saúde e eram relacionados elaboração e promoção de informação sobre comorbidades 

encontradas com o meio de vida da comunidade e apenas 7,86% (n=07) relataram alguma 

intervenção relativa a promoção de comunicação em saúde nas mesmas.  

Conclusões:  

Faz-se necessários estudos sobre a real situação de saúde das comunidades quilombolas 

brasileiras, formação e intervenção de equipes trans e multidisciplinares para o enfrentamento 

das dificuldades da promoção de novas informações em saúde sobre tais comunidades e do 

acesso das mesmas as comunidades e a academia. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
5
6

  

 

 

 

 

 

 

SINT0646 - Inquérito populacional sobre acidentes infantis: Estratégia 

de orientar as ações de extensão entre ligas acadêmica 
 
THAIANE JAÍSSA FREIRE BOTELHO,MAGDA FERNANDA GOMES,KRÍCIA MARIA SOUZA 

ALVES,LIVIA DOS SANTOS NUNES FERREIRA,PEDRO HENRIQUE ROCHA 

REZENDE,DELBA FONSECA SANTOS,IZABELA CRISTINA BRANDÃO MOREIRA 

 
E-mail: thaianecelmurta@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Resumo: Introdução: os inquéritos populacionais são reconhecidos como item 

indispensável às informações aos gestores da saúde. Neste contexto, na área de saúde da 

criança, possibilita a identificação no âmbito coletivo dos principais acidentes e agravos nesta 

população. Estima-se que, no mínimo, 875 mil crianças e adolescentes morram como 

consequências de lesões não intencionais e intencionais, a cada ano, no mundo. Os acidentes na 

infância são interpretados como obra do acaso ou como um evento normal para a idade. Estudos 

mostraram que o baixo nível socioeconômico da família, supervisão inadequada, estresse 

familiar, condições impróprias de moradia e características da personalidade infantil, como 

hiperatividade, agressividade, impulsividade e distração, são fatores de risco para a ocorrência 

de acidentes. Objetivo: descrever a prevalência de acidentes infantis domésticos, até os cinco 

anos de idade, conforme o nível econômico da família, idade e escolaridade materna no 

município de Diamantina, MG. Métodos: Utilizou-se como estratégia de trabalho para 

desenvolver este projeto, a parceria entre dez estudantes da Liga Acadêmica de Farmácia e dois 

da Liga de Pediatria. Para organização inicial, os membros se reunião semanalmente para 

discutir sobre as atividades que deveriam ser realizadas para a execução do projeto. Desta 

forma, surgiu a necessidade de se criar um manual de aplicação de questionário, via google 

drive. Nesse contexto, os estudantes participaram de um curso de Introdução de cálculo de 

amostragem. Com ênfase nos conhecimento adquiridos, foi realizado um estudo piloto, com 

vinte crianças de dois a cinco anos. Com essa experiência foi discutido o delineamento a 

execução do projeto principal. Para um maior interação entre os estudantes e os agentes de 

saúde, foi realizado uma confraternização com representantes das 14 unidades básicas de saúde 

do município. No intuito de proporcionar ação extensiva entre comunidade e universidade, será 

promovido o dia municipal de prevenção e acidentes infantis. Conclusão: Os inquéritos 

populacionais epidemiológicos podem dimensionar os acidentes infantis e, com isso, contribuir 

para a superação das situações de iniquidade em saúde nesta população. No caso específico do 

acidente infantil, os dados, em particular do município de Diamantina, poderão chamar a 

atenção para o esforço político de implementação das ações de prevenção planejada, organizado 

e executado no interior do serviço de saúde. 

 
Apoio:  
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SINT0647 - Integração regional das ações de extensão universitária: 

contribuições das mídias digitais 
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Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Este trabalho objetiva relatar experiências exitosas de extensão universitária com 

inserção de mídias digitais e da internet em estratégias de integração regional. Em 2015 a 

Fanpage Diabetes Diamantina foi criada como parte de ações inovadoras de um projeto de 

extensão para o Vale do Jequitinhonha. A partir daí, outros sites foram criados e atualmente os 

Portais Diabetes Diamantina (PDD) incluem: Facebook, SoundCloud, Blogger, YouTube, 

Flickr, Google+, PurposeGames e Instagram e são alimentados com postagens de educação em 

saúde, com ênfase no diabetes mellitus (DM). Para fortalecer as ações, parcerias foram 

estabelecidas, entre elas com a Rádio Universitária 99.7 FM, FCBS, FAMED, PROEXC, 

UNIMONTES, Secretarias Municipais de Educação e de Saúde locais, Santa Casa de BH e 

Sociedade Brasileira de Diabetes. A parceria com a rádio originou a Série de programas 'Em 

Sintonia com o Diabetes'. Episódios inéditos, com cerca de dois minutos de duração e conteúdos 

informativos foram produzidos por estudantes de graduação e pós-graduação da UFVJM. 

Priorizou-se a inclusão acadêmica de bolsistas da Assistência Estudantil/Proace. Foram ainda 

integrados bolsistas de extensão (três projetos Pibex) e de pesquisa (2 iniciações científicas: 

Fapemig e CNPq) e voluntários (estudantes, docentes e profissionais) das unidades e 

instituições parceiras. Como parte das ações extensionistas foi realizado o I Simpósio 

Multiprofissional em Diabetes do Vale do Jequitinhonha (I SMDVJ) e foi criado o Centro de 

Referência Diabetes nas Escolas de Diamantina (CRDE). O conjunto de ações resultou na 

integração continuada entre ensino, pesquisa e extensão. A Série Em Sintonia com o Diabetes 

gerou 296 programas de rádio e está no ar desde 2016. Cada programa foi transformado em 

Podcast, jogos educativos online, cartilhas e textos para postagens com acesso livre nos PDD 

e/ou para ações extensionistas e/ou educativas presenciais internas e externas à UFVJM. Até 

março de 2018 foram realizadas mais de 2.400 postagens destes e de outros conteúdos, com 

mais de 750 mil visualizações nos PDD. O I SMDVJ teve 442 inscritos e recebeu 78 trabalhos. 

O CRDE está em atividade com 03 escolas locais e almeja expansão regional. Resultados foram 

apresentados em eventos e mais de vinte artigos publicados, incluindo dez na terceira revista de 

maior fator de impacto do Brasil. Consideramos que as ações integraram os envolvidos e 

inovaram a extensão regional na UFVJM, em prol da qualidade de vida das pessoas com DM. 

 
Apoio: RÁDIO UNIVERSITÁRIA 99.7 FM, FCBS, FAMED, PROACE, PROEXC, 

UNIMONTES, SMS, SME, SANTA CASA DE BH E SBD. 
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SINT0648 - Metodologia ativa no ensino de Bioestatística e 

Epidemiologia para os cursos da área da saúde : Uma visão 

quantitativa. 
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SILVA,EDSON DA SILVA,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES 
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Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Um dos maiores desafios encontrados em instituições educacionais é fazer com que o 

estudante compreenda e se interesse pelo conteúdo ministrado, assim estimulando que se crie 

uma visão e pensamento perante a sociedade e no âmbito do trabalho. A metodologia ativa está 

cada vez mais se expandindo no ramo educacional tendo como principal característica a 

inserção do estudante como o autor principal do seu aprendizado e conhecimento. As disciplinas 

Epidemiologia e Bioestatística são vistas geralmente como empecilho para os alunos, devido 

difícil compreensão, pouca aplicabilidade e conteúdo complexo. O presente trabalho tem por 

objetivo traçar o grau de satisfação dos alunos após a realização desta disciplina com o uso da 

metodologia ativa, nos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia do DCB/UFVJM. 

Participaram do estudo os estudantes que cursaram as disciplinas de Bioestatística e 

Epidemiologia com a coordenadora do projeto. As disciplinas possuem carga horária de 90 

horas. As aulas foram expositivas-dialogadas, realizadas por meio de metodologias ativas e com 

integração do aluno sempre que possível. Os alunos ao final da disciplina responderam um 

questionário composto de questões abertas, fechadas e mistas, contendo questões pessoais, 

socioeconômicas, relacionadas à disciplina lecionada e a metodologia aplicada além de 

sugestões. Foram entrevistados 157 discentes, 70% estavam no 5º período ou abaixo. Dos 

participantes, 81% são mulheres, 59% se autodeclararam pardos, a idade média foi de 22 anos 

(19-36) e 84% dos entrevistados relataram que passaram a maior parte da vida escolar em 

escolas públicas. Dos participantes, 72% declararam que a maior parte das disciplinas cursadas 

foram lecionadas na faculdade por meio da metodologia tradicional, 90% ficaram satisfeitos 

com o conteúdo prático e teórico, 78% relataram que o trabalho em grupo contribuiu para o 

processo de aprendizado. Dos discentes, 95% relataram que se sentiram estimulados pela 

docente a participar das aulas e 46% consideraram a sua participação ativa durante as aulas. A 

metodologia ativa tem se mostrado satisfatória em outras áreas do conhecimento e acreditamos 

que poderá ser também para essa. Nesse estudo tivemos resultados positivos na visão dos 

docentes e discentes. Consideramos essa metodologia um incentivo para entreter o aluno da área 

da saúde com as disciplinas de Bioestatística e Epidemiologia haja vista a falta de interesse da 

maior parte pelas mesmas logo no início do semestre. 

 

 
Apoio:  
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SINT0649 - Metodologias efetivas de intervenção para prevenção de 

dengue, zika e chikungunya: uma revisão sistemática. 
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Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Nas últimas décadas, o aumento da incidência das arboviroses, dengue, zika e 

chikungunya, tomaram proporções endêmicas. No entanto, ainda há um baixo número de 

estudos relacionados a educação, comunicação e informação em saúde para estas enfermidades. 

A grande quantidade de campanhas de educação, comunicação e informação em saúde no 

combate as arboviroses muitas vezes possuem alto custo para sua instalação e manutenção, no 

entanto, não se sabe ao certo quais métodos são realmente efetivos. O objetivo desta pesquisa 

foi realizar uma revisão sistemática no intuito de identificar, avaliar e classificar os métodos de 

intervenção em educação, informação e comunicação em saúde para prevenir dengue, zika e 

chikungunya. Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes da Cochrane. A 

pesquisa eletrônica foi realizada nas seguintes bases de dados: Cochrane Library, PubMed, 

Embase, LILACS, ISI of Knowledge/Web of Science, Scopus, Banco de Teses USP, Bases de 

dados de Dissertações e Teses da ProQuest, Banco de Teses Portal Capes, Banco de Teses 

IBICT, Portal do Ministério da Saúde, Google Scholar/Google acadêmico, OpenGrey, Clinical 

trials e Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, sem restrição de idioma ou período de 

publicação. Três revisores estiveram envolvidos no processo de busca e triagem, de maneira 

independente por meio de um protocolo padronizado no banco de dados de gerenciamento de 

referências do software DistillerSR. Após a remoção dos artigos duplicados, foram encontrados 

127.499 trabalhos e após a triagem por título e resumo 908 estudos. Os resultados de todas as 

avaliações elegíveis foram resumidos e comparados de acordo com a força da evidência (forte, 

moderada e fraca) e o tipo de metodologia utilizada. Como resultado desta revisão pode ser feito 

um compilado dos métodos de educação, comunicação e informação para prevenir dengue, zika 

e chikungunya, indicando as metodologias com maior efetividade. 

 
Apoio: MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS/FUB TED 74/2016 PROJETO ARBOCONTROL, 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
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Resumo:  
O saneamento integra um conjunto de atividades relacionadas à organização do lixo, ao 

tratamento da água e esgoto, e práticas que envolvem a higiene. Os serviços de saneamento 

básico são imprescindíveis para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Nesse contexto, a 

consequência da falta de tratamento de esgoto, seja rural ou urbano, ocasiona diversas doenças, 

sendo a população infantil mais vulnerável. O presente trabalho visa estudar a mortalidade 

infantil nos 13 municípios que integram a Serra Geral (Território da Microrregião de Janaúba) 

localizados em sua totalidade no Norte de Minas. Este estudo realiza uma análise descritiva e 

afere a relação entre os indicadores apresentados através da correlação linear de Pearson. A fim 

de responder a questão norteadora, fez-se necessário realizar esta pesquisa com abordagem 

descritiva e retrospectiva. O estudo também se caracteriza como pesquisa documental, uma vez 

que serão utilizados documentos impressos e em formato eletrônico. Os indicadores trabalhados 

são os percentuais de saneamento – dimensionados pelo percentual de cobertura da rede de água 

tratada e esgotamento sanitário - e saúde – aferida pela análise dos índices de mortalidade 

infantil - na microrregião, a partir de dados do DATASUS. Os dados estão sendo coletados no 

período de 2005 a 2015 e nesse mesmo período aproximadamente 586 crianças morreram, 

sendo que crianças pardas (322), do sexo masculino (323) e entre 0 a 6 dias (267) atingiram os 

maiores números de óbitos principalmente nos meses março, fevereiro e outubro. Os municípios 

que apresentaram maiores índices de óbitos em todas as categorias foram Janaúba e Jaíba. A 

partir da coleta em andamento e estudos sobre a temática, esse trabalho tenta buscar uma 

reflexão sobre a forma como este tema é tratado na Serra Geral (Território da Microrregião de 

Janaúba) priorizando suas particularidades econômicas, sociais e ambientais e agregando 

conhecimento para gestão da saúde pública. 

 
Apoio:  
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SINT0651 - O contexto social de Crianças com Necessidades Especiais 

de Saúde e as Necessidades de Saúde: olhar dos profissionais 
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Resumo: As Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) são as que têm ou 

estão em risco aumentado para apresentarem uma condição crônica relacionada ao 

desenvolvimento, à condição comportamental ou emocional. Nessa perspectiva, o profissional 

de saúde exerce papel fundamental no seguimento ambulatorial, e sua compreensão acerca das 

Necessidades de Saúde das CRIANES pode interferir na continuidade do cuidado. Objetivo: 

analisar, sob a perspectiva dos profissionais, as Necessidades de Saúde de Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde e de seus familiares em um ambulatório de seguimento. 

Metodologia: estudo qualitativo exploratório com o referencial metodológico da dialética e 

referencial teórico de Agnes Heller. O trabalho de campo foi em um ambulatório de Belo 

Horizonte. Os participantes foram nove profissionais da equipe multiprofissional. Os dados 

foram coletados por entrevista com a utilização de roteiro semiestruturado com os profissionais 

e por observações de campo da trajetória do familiar e/ou cuidador no dia da consulta de seu 

filho. A análise de dados foi a análise temática de Bardin. Dentre os resultados, um que se 

destacou foi O contexto social de Crianças com Necessidades Especiais de Saúde e as 

Necessidades de Saúde sob o olhar dos profissionais. Pois as Necessidades de Saúde perpassam 

pelas necessidades sociais. Os profissionais expressam os seus limites para interferir em 

situações vivenciadas pelas famílias decorrentes das condições econômicas, da rede social e da 

rede de atenção à saúde e os caminhos que buscam construir para que as implicações disso 

possam ser amenizadas e, em alguma medida, atender às Necessidades de Saúde identificadas 

no contexto do seguimento. Situações estas que, embora façam parte do contexto de vida de 

outras crianças, têm aqui a particularidade de se apresentarem no contexto de um grupo no qual 

as fragilidades dessas condições de vida podem ter implicações ainda mais graves na vida 

futura. Diante desses achados o profissional é desafiado a pensar acerca do melhor cuidado 

possível, considerando a realidade vivida pelas famílias e então criar estratégias para discussão 

dos casos, favorecendo a apreensão das Necessidades de Saúde.  

 

 
Apoio: UFMG. PROJETO APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UFMG, RESPEITANDO-SE A RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 
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SINT0652 - O impacto do conhecimento das medidas de biossegurança 

durante a atuação na prática entre os estudantes do curso de farmácia 
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Resumo: A prevenção de acidentes constitui um dos fatores primordiais para os estudantes das 

áreas de saúde. A falha na segurança pode estar intimamente relacionada a uma deficiência no 

sistema educacional em relação à biossegurança. O objetivo deste estudo foi identificar o 

impacto do conhecimento das medidas de biossegurança durante a atuação na prática entre os 

estudantes do curso de farmácia da UFVJM/campus JK. Foi realizado um estudo transversal 

com aplicação de questionários de autopreenchimento, entre os estudantes de farmácia no 

período de maio de 2017 a fevereiro de 2018.  O questionário foi constituído por dois blocos de 

variáveis: sóciodemográficas e relacionadas ao conhecimento sobre medidas de biossegurança. 

Como critério de inclusão foi considerado o total de alunos matriculados entre o segundo e 

décimo período do curso de farmácia. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da UFVJM 

sob o número 1.906.279. De um total de 175 estudantes do segundo ao décimo período, 75,4% 

(132) participaram da pesquisa, 84,0% (110) eram do sexo feminino e a faixa etária 

predominante foi entre 21 e 30 anos, 71,2% (94). Considerando o conhecimento dos estudantes 

em relação as medidas de biossegurança (sim/não), como variável dependente, as variáveis que 

apresentaram significância estatística (p <0,05) foram: idade, período que o aluno esta 

matriculado, declaração que faz uso de medidas de biossegurança e trabalhar com materiais 

biológicos durante as atividades acadêmicas. Dentre os equipamentos de proteção individual, os 

mais utilizados foram: uso de avental ou jaleco 93,9% (124), luvas descartáveis 80,3% (106), 

máscara 32,5% (43), gorro ou toca 18,9% (25) e óculos 15,1% (20). Foi observada uma 

frequência de 7,5% (10) de estudantes que declararam ter sofrido algum tipo de acidente com 

perfurocortante. Em relação às informações referentes à biossegurança no curso de farmácia, 

54,5% (72) dos estudantes não consideraram as informações suficientes para uma prática 

segura. A partir das análises realizadas, observou-se uma baixa adesão aos equipamentos de 

proteção individual, como máscara e óculos, considerando a alta manipulação dos estudantes 

com produtos químicos e biológicos durante a formação acadêmica. Além disso, foi verificada a 

necessidade de intensificar o ensino relacionado à biossegurança no curso analisado para 

aprimorar a segurança desses estudantes durante a atuação acadêmica e como futuros 

profissionais de saúde. 

 
Apoio: FACULDADE DE FARMÁCIA 
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SINT0653 - O que podemos aprender com os vídeos Brasileiros do 

YouTube relacionados à neuropatia diabética? 
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Resumo: Este trabalho teve o objetivo de avaliar a utilidade dos vídeos brasileiros relacionados 

à ‘neuropatia diabética’ disponíveis no YouTube. Trata-se de um estudo observacional 

exploratório quantitativo realizado no YouTube Brasil no dia 16 de maio de 2017, utilizando-se 

os termos “neuropatia diabética”, “tratamento da neuropatia diabética” e “complicações da 

neuropatia diabética”. Todos os vídeos duplicados foram considerados como 1 e foram 

excluídos os vídeos: sem áudio; não gravados em português do Brasil; não relacionados aos 

termos de busca; com mais de 30 minutos; só com música, legenda ou textos. Foram analisados 

os primeiros 200 vídeos disponíveis na busca. Os vídeos foram registrados, arquivados, 

assistidos e seus conteúdos analisados por duas graduandas de fisioterapia usando uma lista de 

verificação com 6 pontos para avaliar a utilidade dos vídeos com base na literatura da área 

disponível. Assim, os vídeos foram categorizados em 3 grupos de utilidade: muito útil (5-6 

pontos), moderadamente útil (3-4 pontos), um pouco útil (1-2 pontos). Foi usada estatística 

descritiva para as variáveis e diferenças entre os grupos foram testadas por ANOVA ou 

Kruskal-Wallis. O projeto de pesquisa foi registrado na PRPPG (protocolo 1522017) e não foi 

necessária a aprovação em Comitê de Ética, uma vez que esta pesquisa não envolveu 

diretamente a participação de seres humanos e que o material de estudo estava disponível em 

domínio público no momento da coleta de dados. A pesquisa resultou 346 vídeos e um total de 

200 vídeos foram analisados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram 

selecionados 34 vídeos para análise do conteúdo. Os vídeos foram publicados no YouTube entre 

2008 e 2017. Em relação à utilidade geral, dos 34 vídeos, 11,7% foram classificados como 

muito úteis, 47% foram moderadamente úteis, 41,17% foram um pouco útil. Concluímos que a 

pesquisa mostrou, pela primeira vez, que o YouTube no Brasil tem grande número de vídeos 

sobre neuropatia diabética e seus conteúdos variam entre os níveis muito útil e não útil. O 

número de vídeos muito úteis é reduzido e a quantidade de vídeos pouco úteis é preocupante. 

Diante das evidências, apesar do potencial que o YouTube apresenta como ferramenta 

complementar para compartilhar informações sobre saúde, ele não pode ser considerado boa 

fonte de informações sobre neuropatia diabética em nosso país. 

 
Apoio: FAPEMIG; PRRPG/EDITAL CICT 008/2016; PROACE 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar as características sociodemográficas, 

assim como o estado nutricional de indivíduos entrevistados, relacionando com a prevalência de 

HAS desses indivíduos adultos na zona urbana de um município do Vale do Jequitinhonha, MG. 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional (parecer nº 357.240) no qual foi 

utilizado o método de pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários semiestruturados 

com questões fechadas e avaliação antropométrica de indivíduos na faixa etária de 18 a 46 anos, 

cadastrados na Estratégia de Saúde da Família do município Diamantina, MG. Os participantes 

foram recrutados aleatoriamente, através de sorteio e selecionados para participarem do trabalho 

levando-se em consideração a proporção de moradores por bairro em relação ao total de 

habitantes do município. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, questionário 

padronizado do Ministério da Saúde – Vigitel – 2011 com adaptações.  Após a coleta, os dados 

foram digitados, codificados e analisados. Para a entrada dos dados, foi utilizado o programa 

Excel 2010 e para as análises, o aplicativo livre R Core Team (2015). Para verificar se houve 

associação entre variáveis, foi adotado o nível de significância de 95% (p < 0,05).  A associação 

entre a prevalência de hipertensão arterial e as variáveis foi avaliada por meio do Teste de Qui-

quadrado de Pearson ou pelo Teste Exato de Fisher com nível de significância de 0,05. 

Participaram do estudo 571 indivíduos. A análise das características sociodemográficas permite-

nos observar que na população estudada a maioria era do sexo feminino (56,9%), solteiros 

(61,2%), da raça parda (57,7%), na faixa etária entre de 18 a 34 anos (7,6%), com predomínio 

do ensino médio completo (34,8%). Houve maior prevalência de HAS nos indivíduos do sexo 

feminino (12,0%), viúvos (25,0%) com idade igual ou superior a 45 anos (51,4%), menor 

escolaridade (39,0 %) e em indivíduos negros (11,3%). Houve maior frequência de indivíduos 

eutróficos (54,1%), seguido de pré-obesidade (32,4%) e obesidade I (8,1%). Quanto maior o 

IMC, maior a prevalência de HAS neste estudo, sendo, obesidade grau 3 (33,3%), obesidade 

grau 2 (14,3%) e obesidade grau 1 (17,4%). A prevalência de HAS na população estudada foi de 

9,6% (autorreferida). Conclui-se também que nessa população a HAS atinge grupos socialmente 

vulneráveis, sendo bem mais prevalente no sexo feminino, com maior idade, obesidade, menor 

escolaridade e da raça negra. 

 
Apoio: UFVJM, SASA, PRPPG 
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Resumo: A ocorrência da gravidez na adolescência constitui um fenômeno de repercussão 

mundial. No Brasil 20% dos nascidos vivos são filhos de mães adolescentes e os principais 

fatores de risco são a classe econômica menos favorecida e o grau de escolaridade baixo. De 

maneira geral, a gravidez na adolescência é classificada como uma situação de risco biológico 

(tanto para as mães como para os recém-nascidos), além de  aumentar os índices de evasão 

escolar (tanto anterior como posterior à gestação), impactando no nível de escolaridade da mãe, 

diminuindo suas oportunidades futuras. Dessa forma, esse presente estudo, tem como objetivo 

traçar perfil socioeconômico e a autopercepção da saúde da mãe que teve filho na gravidez, na 

idade adulta e a mulher sem filho. Os dados do presente trabalho foram oriundos da PAD-

MG/2013 (Pesquisa por Amostra de Domicílio) da Fundação João Pinheiro do ano de 2013. A 

PAD/MG coletou informações sobre saúde, educação, trabalho, assistência social, renda e 

benefícios, gastos e juventude, além das características dos domicílios e dos indivíduos. Para o 

presente trabalho, trabalhamos com grau de escolaridade, idade, estado civil, cor e 

autopercepção de saúde das mulheres que tiveram filho na adolescência (com 19 anos ou 

menos), na idade adulta ou que nunca tiveram filhos. As análises foram realizadas no software 

STATA 12.0. Participaram dessa investigação 19.806 mulheres, dessas 25,5% relataram terem 

sido mãe na adolescência e 39,32% na idade adulta. De todas as mulheres entrevistadas, a maior 

parte se auto declarou branca (47,45%), casada (43,40%), com ensino fundamental ou médio 

completo (85,75%) e com autopercepção da saúde muito boa ou boa (72,12%). As mães que 

tiveram filhos na adolescência apresentaram um perfil diferente em relação àquelas que tiveram 

na idade adulta. As primeiras são a maior parte negra e com ensino fundamental completo. 

Quando olhamos para as mulheres que nunca tiveram filhos, a maior parte é solteira (82,34%), 

apresentaram uma maior escolaridade e a autopercepção da saúde muito boa ou boa e se 

destacou em relação às outras mães. Foi possível observar que há uma provável influência da 

gravidez na adolescência com a escolaridade e autopercepção da saúde. Esse resumo é uma 

análise exploratória desses dados, mas que futuramente serão trabalhados por meio de uma 

análise multinomial com o objetivo de identificar quais são os prováveis fatores que influenciam 

no evento investigado em Minas Gerais. 

 

 
Apoio:  
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Resumo: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença resultante da 

infecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Especialmente entre as mulheres, os 

casos de AIDS no Brasil têm aumentado consideravelmente, impactando em sua prevalência 

entre as parturientes, promovendo, em consequência, o aumento da Transmissão Vertical (TV) 

do HIV. Diante das dificuldades encontradas pelas gestantes brasileiras de baixa renda em ter 

acesso aos serviços de assistência pré-natal adequados, foi criado o Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento (PHPN) que prevê, entre outros, a redução da taxa de TV do HIV 

através do conhecimento do estado sorológico da gestante e uso da quimioprofilaxia, quando 

necessário. Considerando já ter o PHPN 17 anos de implementação, colocou-se a seguinte 

questão: as estratégias de redução da TV do HIV empreendidas junto a gestantes inseridas no 

PHPN, podem ser consideradas 100% efetivas? Mais do que apresentar respostas categóricas à 

questão levantada, o presente estudo tem por objetivo conduzir uma reflexão sobre a efetividade 

das estratégias de redução da TV do HIV empreendidas junto a gestantes inseridas no PHPN. 

Para o alcance deste objetivo, desenvolveu-se este estudo transversal, descritivo, quantitativo a 

partir de Pesquisa Bibliográfica e de dados parciais coletados na pesquisa de Campo realizada 

junto a 80 gestantes inseridas no PHPN no ano de 2017, residentes na cidade de Governador 

Valadares, MG.Conclui-se que para elevar a efetividade das ações voltadas à redução da TV 

deve-se empreender maiores esforços nas ações de captação precoce da gestante para as 

consultas de pré-natal, visando seu aumento, bem como, em maiores esforços para que todas as 

gestantes realizem o teste anti-HIV durante a gestação. 

 
Apoio: PROFESSOR DOUTOR CARLOS ALBERTO DIAS 
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Resumo: A água é um elemento essencial à vida e, monitorar suas condições sanitárias é fator 

relevante para se atestar a qualidade da mesma. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a presença de coliformes totais e termotolerantes, bem como a presença de carbonatos 

totais em amostras de água para consumo humano de três localidades do vale do Jequitinhonha-

MG. As amostras foram identificadas em A, B e C. A metodologia empregada para coliformes 

foi a do número mais provável (NMP). Nas análises de coliformes totais e termotolerantes foi 

transferido 1 mL de cada amostra coletada para tubos contendo caldo lauril sulfato triptose 

(LST) e incubadas a 35°C por 24 a 48 horas. Após o tempo de incubação duas alçadas de cada 

tubo positivo foram transferidas para um tubo de caldo verde brilhante (VB) e outro de caldo 

EC e incubados a 35±0,2°C durante 24 a 48 horas. O teste de carbonato na água foi feito por 

titulação complexométrica, utilizando EDTA 0,01 mol/L como titulante e negro de ericromo-T 

como indicador. O resultado do número mais provável de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes e a contagem de carbonatos totais foi expresso em média aritmética pelo teste 

de Tukey ao nível de significância p < 0, 05.  Todas as análises foram feitas em triplicata.  

Quanto aos resultados microbiológicos apenas a amostra de água coletada na localidade B não 

apresentou crescimento de coliformes, encontrando-se em conformidade para o consumo. No 

entanto para a localidade A houve um crescimento de 3 x10³ e 3,7x104 de coliformes totais e 

termotolerantes, respectivamente e na localidade C observou-se 2x10³ de crescimento para 

coliformes totais e termotolerantes. De acordo com a RDC ANVISA n°275/2005 as classificam 

como impróprias para o consumo, pois deve apresentar ausência de bactérias termotolerantes e 

para as bactérias totais o máximo permitido deve ser < 1,1 NMP, para 100 mL de água. As 

análises de carbonatos totais nas amostras de água da localidade A, B e C foram 

respectivamente de 35 mg/L, 25 mg/L e 10 mg/L, estando de acordo com a portaria 2.914/2011 

do Ministério da Saúde que estabelece como padrão, na somatória das concentrações de cálcio e 

magnésio, o valor máximo permissível de 500 mg/L. Das três amostras de água analisadas, 

todas apresentaram teor de cálcio e magnésio totais dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

Legislação Brasileira e, portanto, próprias para consumo no que se refere à análise de dureza. 

 
Apoio: INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UFVJM 
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SINT0658 - SOCIO-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL 

ASPECTS INFLUENCING THE INCIDENCE OF PARASITIC 

DISEASES IN INDIGENOUS COMMUNITIES SHUAR, ECUADOR 
 
KAMILA CRISTINA DE FREITAS,PABLO JOSHUA SANCHEZ,LETICIA ALVES CARVALHO 

REIS,SILVIA REGINA PAES,MARIVALDO APARECIDO DE CARVALHO 

 
E-mail: kamilacdf@gmail.com 

 
Área: SAÚDE COLETIVA 

 

Resumo: Enteroparasitosis is highly prevalent in Latin America, with a high prevalence in 

indigenous communities and occupy a prominent place, due to the high geographic distribution 

and prevalence, as well as the ease of transmission and dissemination.Therefore it was aimed to 

study and investigate sociocultural aspects and environmental factors that influence the 

incidence of enteroparasites in the indigenous Shuar community of Ecuador. The research is 

exploratory exploratory type. The method used for its development was characterized by the 

qualitative approach, by Saldaña, 2009 and Bardin, 2016, for the comprehension of the 

worldview carried out to the health risk of the indigenous Shuar communities, and also of a 

quantitative nature, by measuring the incidence of diseases In all the stages were carried out 

active exploration of the socio-cultural and environmental aspects that can influence in the 

health-disease process. There were carried out in the classroom alternative play activities such 

as: Cycle of contamination, Habits of prevention, Game of Memory,, Hand hygiene, Dynamics 

of what you can not see, Forca's Drawing and Game Workshop. Three collective semi-

structured interviews were carried out with 12 questions each in the schools of the Valle del 

Castillo, Miguel Chiriap and Metzankim communities, and 23 interviews with adults in the 

communities, which are being analyzed. It was verified that the knowledge of the students 

interviewed about the parasitic diseases and the care they should have with the prevention were 

considered superficial. The use of the ludic activities promoted with the students the 

development of a cognitive process that favored the acquisition of knowledge and significant 

learning . Changes in methodologies used in the classroom can be of great value in addressing 

health-related issues. It is concluded that there is a great need to increase the understanding of 

the important role of teachers, school and family in the formation of student attitudes and 

behaviors, aiming at the acquisition of healthy habits and the improvement of the quality of life. 

With the conclusion of the data analysis, we can conclude and propose alternatives that aim to 

improve the quality of life of the Shuar population, such as water and soil analysis, as well as 

collective environments, fecal analysis of all residents, to thus, have definitive prevention 

measures. 

 
Apoio: SASA, COMUNIDADES INDIGENAS DO EQUADOR 
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Resumo: De acordo com a Organização Mundial de Saúde o leite materno contribui para a 

prevenção de mais de seis milhões de mortes de crianças com menos de 1 ano de idade em todo 

o mundo. O Brasil encontra-se entre os países cujos índices variam de 20% a 49% nessa faixa 

etária, entretanto o desmame precoce é uma realidade ainda predominante. Os dados do presente 

trabalho foram oriundos do banco PAD-MG/2013 (Pesquisa por Amostra de Domicílio) da 

Fundação João Pinheiro e a do site “Minas Gerais em números”. A PAD/MG coletou, por meio 

de questionários, informações sobre saúde, educação, trabalho, assistência social, renda e 

benefícios, gastos, características dos domicílios e dos indivíduos. Trabalhamos com 

amamentação exclusiva, com as taxas de mortalidade infantil, de analfabetismo, cobertura de 

pré- natal e de Equipe de Saúde da Família das 12 regiões de Minas Gerais no ano de 2013. A 

taxa de amamentação exclusiva foi maior na região Oeste e menor na região do Jequitinhonha e 

do Mucuri. Em relação à taxa de mortalidade infantil, as regiões de Jequitinhonha (17/1000 

Nascidos Vivos) e Mucuri (18/1000 Nascidos Vivos) se destacaram, mais uma vez, 

negativamente. A Taxa de analfabetismo também foi maior nessas regiões e a cobertura pré-

natal foi menor. Observamos também que a cobertura da Equipe de Saúde da Família foi maior 

nas regiões Norte (100%), Jequitinhonha (100%) e Mucuri (95,0%). Quando relacionamos a 

amamentação exclusiva com essas taxas, observamos uma relação inversa com taxa de óbito 

infantil, de analfabetismo e de cobertura de Equipe de Saúde da Família e uma relação direta 

com cobertura pré-natal. Frente aos resultados, e o destaque negativo para a Região dos Vales 

do Jequitinhonha e do Mucuri vimos que de fato, por mais que estejamos numa região histórica, 

cultural e geologicamente muito rica do Estado de  Minas Gerais, somos  uma das regiões mais 

pobres do Estado e também do Brasil. Haja vista a elevada taxa de mortalidade infantil que é um 

indicador de saúde de uma população considerada uma das mais sensíveis à situação de saúde e 

condição social pelo fato de se referir a um grupo populacional bastante vulneráveis às 

condições de vida, intra e extra- uterina. Cabe também uma análise crítica da qualidade das 

informações sobre a cobertura de Equipes de Saúde da Família que não condiz, de forma 

alguma, com o esperado. Dessa forma, mais uma vez, vimos a urgente necessidade de um olhar 

específico para essa região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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SINT0660 - TURISMO, LAZER E ESQUISTOSSOMOSE: 

investigação em um município endêmico da Estrada Real, situado no 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo geral conhecer a percepção a respeito da 

esquistossomose dos entrevistados nos estabelecimentos ligados ao turismo no município do 

Serro e nas coleções hídricas usadas para lazer e turismo. Como objetivos específicos pretende-

se identificar, as coleções hídricas frequentadas por turistas e autóctones no município; 

georreferenciá-las; verificar se há indicadores da esquistossomose nas coleções hídricas 

indicadas e propor um plano de ação que auxilie os órgãos de turismo e saúde do município a 

informar, prevenir e controlar a doença. Nos últimos tempos, tem-se observado o registro de 

casos de esquistossomose em várias regiões turísticas do país e o município do Serro em Minas 

Gerais, possui características semelhantes a outros municípios brasileiros, no sentido de estar 

localizado na maior rota turística do Brasil, a Estrada Real, possuindo um potencial turístico 

rico em coleções hídricas, porém é uma região endêmica para a esquistossomose e segundo o 

último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o município 

possuía apenas 37,7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. Este trabalho é de 

caráter descritivo e quantitativo dos indicadores da doença e está sendo realizado a partir de 

uma revisão bibliográfica, entrevistas com dois grupos distintos e busca pelo caramujo 

Biomphalaria. Foram entrevistados 30 trabalhadores de estabelecimentos turísticos que citaram 

16 coleções hídricas onde, Quando perguntados se já ouviram falar da esquistossomose, 100% 

responderam sim. Ao serem questionados sobre como se adquiri a doença, 73% responderam 

sim e 27% responderam não. Já a respeito dos sintomas da doença, 63% disseram conhecer 

algum sintoma e quando questionados sobre como prevenir a xistose, 63% também 

responderam ter conhecimento e 27% responderam não saber. Nas coleções hídricas já foram 

realizadas até o presente momento 103 entrevistas onde, foi observado entre os entrevistados 

idade entre 20 e 64 anos, que 58 eram homens e 45 mulheres, 62 eram turistas e 41 autóctones. 

Até o momento não foi encontrado nenhum caramujo do gênero Biomphalaria. Concluiu-se que 

algumas coleções são mais frequentadas por turistas e se localizam dentro de áreas de 

preservação ambiental, porém, algumas são localizadas dentro de propriedades particulares e 

estão próximas a ambientes favoráveis ao aparecimento de caramujos. 
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SINT0661 - UFVJM na Comunidade: Um relato do I Simpósio 

Multiprofissional em Diabetes do Vale do Jequitinhonha 
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PABLINI DE ABREU MARTINS,MARILEILA MARQUES TOLEDO,PAOLA APARECIDA 

ALVES FERREIRA,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES,LUCIANA NERI NOBRE,EDSON DA 

SILVA 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de relatar a experiência no processo de organização de 

um evento de extensão em saúde. O I Simpósio Multiprofissional em Diabetes do Vale do 

Jequitinhonha (I SMDVJ), realizado em dezembro de 2017 na cidade de Diamantina-MG foi 

organizado pelo Grupo de Estudo do Diabetes da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O evento recebeu apoio da PROEXC, PROAd e FCBS, além 

da colaboração de instituições e comerciantes locais. O objetivo do Simpósio foi discutir o 

contexto atual do diabetes mellitus (DM), sobretudo os desafios enfrentados pelos pacientes, 

familiares, profissionais e serviços; e a importância da mobilização social em prol da melhor 

qualidade de vida da pessoa com DM. O evento objetivou ainda, a atualização do conhecimento 

técnico-científico e integração de pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação e 

demais profissionais, os quais divulgaram suas produções científicas e puderam estabelecer 

novas parcerias. A programação incluiu oficinas, palestras e mesas redondas elaboradas para 

pacientes, a comunidade e os profissionais interessados no DM. Como resultado, o I SMDVJ 

agrupou inscritos, colaboradores e palestrantes originários de 8 estados brasileiros, 43 cidades, 

23 diferentes cursos de graduação e 33 Universidade ou Faculdades. Houve 547 pessoas 

cadastradas no evento, entre elas, 442 inscritos, 277 participantes e 47 revisores Ad hoc que 

apreciaram os 78 trabalhos de extensão, ensino e pesquisa. O evento recebeu os Secretários 

Municipais de Saúde e de Educação e diretores de 03 escolas locais. A Vice-Presidente da 

Sociedade Brasileira de Diabetes e profissionais da Santa Casa de BH deram treinamento para 

as referidas escolas e inauguraram o Projeto Voluntário “Diabetes nas Escolas” em Diamantina. 

Foram apresentadas 22 palestras (12 palestrantes externos e 10 da UFVJM) todas transmitidas 

em tempo real pela Internet no Facebook Live e no YouTube, alcançando 1.105 pessoas, 558 

visualizações dos vídeos das palestras, os quais permanecem online no YouTube com acesso 

público. Diante disso, consideramos que o evento foi oportuno para responder às inquietações 

sobre o cuidado em DM, explorar novas possibilidades e evidenciar problemas locais e/ou 

regionais que demandam por mais atenção e transformação das práticas em saúde. Acreditamos 

que foi um marco expressivo no processo de atualização e formação em saúde integrando 

serviços, comunidade e Universidade no Vale do Jequitinhonha. 

 
Apoio: PROEXC, PROAD, FCBS, DCB, DNUT, SME, SMS. 
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SINT0662 - Uma visão qualitativa da metodologia ativa empregada à 

área da saúde. 
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SILVA,EDSON DA SILVA,ANA PAULA NOGUEIRA NUNES 
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Resumo: Uma visão qualitativa da metodologia ativa empregada à área da saúde. 

CRUZ HM*, SILVA TPC², SILVA FC³, SILVA E4 NUNES APN5  

1 Graduanda em Fisioterapia- UFVJM 

2 Graduanda em Farmácia -UFVJM 

3 Residente Multiprofissional em Saúde do Idoso- UFVJM 

4 Professor do Departamento de Ciências Básicas (DCB) – Anatomia/UFVJM. 

5 Professora do Departamento de Ciências Básicas (DCB) – Bioestatística e 

Epidemiologia/UFVJM 

As instituições educacionais têm como um dos maiores desafios fazer com que os estudantes se 

interessem pelo conteúdo. Dessa forma há a necessidade de novas formas de ensino, 

aprendizagem e de organização curricular na perspectiva de integrar teoria/prática e 

ensino/serviço. A metodologia ativa coloca o estudante como o principal responsável pelo seu 

conhecimento, utilizando novas formas de ensino/aprendizado. O objetivo principal do trabalho 

é identificar a satisfação dos discentes com o uso da metodologia ativa após a realização das 

disciplinas de Bioestatística e Epidemiologia. Participaram do estudo alunos dos cursos de 

Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia do DCB/UFVJM. As disciplinas foram realizadas 

através das metodologias ativas, com aulas expositivas e dialogadas. Ao final do período foi 

aplicado um questionário com 31 perguntas para todos os alunos. Para o presente trabalho, 

escolhemos trabalhar com a resposta de uma questão aberta no final do questionário. Dos 157 

entrevistados, 78 responderam a questão que foi analisada. A metodologia ativa mostrou-se 

satisfatória para a maior parte dos alunos: “A metodologia deixou as aulas interessantes...”, 

“Aprendi muito com a docente e com a metodologia”. Os pontos negativos fizeram referência à 

execução do trabalho final o qual foi realizado em grupo: “alguns integrantes do grupo não 

fazem nada”. A insatisfação de alguns foi pelo fato da docente escolher os componentes do 

grupo (com intensão de socializar os alunos) e outra parte pela não execução do trabalho final 

por todos os alunos: “Acredito que para um melhor desenvolvimento dos trabalhos (final e em 

sala) os alunos poderiam se organizar quanto à afinidade e disponibilidade de horários”. A 

docente acatou essa sugestão para as próximas turmas com intenção de resolver parte do 

problema explicitado e mantém o uso da metodologia considerando os resultados positivos das 

pesquisas científicas e o retorno positivo que foi dado pelos alunos como também a sua 

satisfação pessoal e profissional já que vê a participação ativa dos alunos durante as aulas. 
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SINT0663 - Utilização do Canguçu-branco Gomphrena virgata na 

comunidade de Braúnas, Alto Jequitinhonha 
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Resumo: O Canguçu-branco (Gomphrena virgata) é uma planta da família Amaranthaceae 

utilizada na medicina popular como tratamento de inflamações, infecções e dores, sendo a 

forma mais utilizada o infuso das raízes. Estudos em laboratório tem demonstrado baixa 

toxicidade da G. virgata. O presente trabalho visa estudar a utilização do canguçu-branco por 

pessoas da comunidade de Braúnas, por meio de uma abordagem qualitativa. A comunidade de 

Braúnas está localizada no município de Diamantina, zona rural do distrito de Senador Mourão, 

no entorno do Parque Nacional das Sempre Vivas, a menos de um quilômetro do limite desta 

unidade de conservação, à margem direita do Rio Jequitinhonha. Na comunidade existem 34 

residências, onde vivem pouco mais de 100 habitantes. Em um primeiro momento da pesquisa 

os moradores relataram que o canguçu-branco é encontrado nas chapadas, nos campos e alto dos 

morros. A parte utilizada é a raiz, preparada como chá fervido, infusão, além de ser colocado na 

pinga e utilizado em garrafadas com vinho. A utilização da planta serve para todos os tipos de 

males, tanto em homens como em animais: dores pelo corpo, picada de bicho mal, gripe, 

resfriado, depurativo, antibiótico, reumatismo. Para melhor entender os ritos em torno da coleta, 

preparo e utilização do Canguçu-branco os moradores de Braúnas serão convidados a 

responderem a uma entrevista quando falarão livremente sobre a planta. Todas as entrevistas, 

assim como a devolução dos resultados à comunidade ocorrerão na própria comunidade. As 

entrevistas serão audiogravadas e em seguida transcritas em forma de texto. As entrevistas serão 

analisadas pelo método de análise de conteúdo, proposto por Bardin. Para fins de identificação 

das espécies conhecidas como canguçu-branco pelos moradores, exemplares serão coletados e 

identificados com posterior depósito na coleção do Herbário-DIA, da UFVJM. As entrevistas 

serão lidas integralmente, sendo discriminados os fragmentos relevantes, que serão codificados 

e agrupados em categorias temáticas. O projeto foi aprovado no comitê de ética em pesquisa 

sobre o número 2.503.943 e a equipe apresenta comprovante de registro para coleta de material 

botânico, fúngico e microbiológico (27.984-1), emitido pelo ICMBIO. 
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Resumo: Atualmente simples hábitos de higiene constituem uma das principais formas de 

proteção à saúde. Neste sentido, as ações de promoção da saúde são fundamentais para evitar a 

disseminação de várias doenças respiratórias e gastrointestinais. No grupo dos hábitos de 

higiene a higienização das mãos é um dos meios mais eficientes de prevenir infecções em países 

em desenvolvimento. A prevenção por meio da higiene torna-se assim uma forma de defesa 

simples e de baixo custo. À escola cabe transmitir aos alunos conhecimentos, estimular atitudes 

positivas e dinâmicas em relação à saúde e conscientizar sobre o enfrentamento de situações que 

interferem na qualidade de vida. Assim, tornam-se necessários programas de promoção de 

hábitos adequados de higiene que se afastem da ideia simplista de que o conhecimento sobre 

microrganismos e doença é suficiente para mudar o comportamento. Os objetivos foram: 

Desenvolvimento de ações educativas de incentivo à higienização das mãos em crianças do 

ensino fundamental de uma escola pública de Diamantina/MG. O projeto foi executado no 

período de março de 2017 a fevereiro de 2018, beneficiando cerca de 275 alunos de 6 a 12 anos. 

Participaram do projeto cinco acadêmicos dos cursos da saúde. O projeto foi composto por 

quatro etapas: 1) Apresentação do projeto aos acadêmicos e confecção de material didático; 2) 

Realização do encontro I com os alunos do Ensino Fundamental, momento em que foi explicado 

o objetivo do projeto e certificado do seu interesse e/ou dos responsáveis em participar do 

“Vamos lavar as mãos”. 3) Encontro II, em que foi utilizado o material educativo confeccionado 

e as crianças foram levadas ao laboratório de Microbiologia da UFVJM onde puderam aprender 

conceitos básicos de microbiologia. Também foi realizada uma prática microbiológica, para 

avaliar as condições de higiene e contaminação das mãos. 4) Encontro III quando foi feita a 

leitura dos resultados salientando a importância da higienização das mãos, como forma de 

prevenção de doenças gastrointestinais e respiratórias. Também foram abordadas as formas mais 

adequadas de se realizar a higienização das mãos. Foi possível, por meio da metodologia 

empregada, promover uma mudança no comportamento desses alunos, no que se refere a uma 

correta higiene das mãos, e torná-los disseminadores ativos destes conhecimentos em suas 

famílias e comunidades. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA E ESCOLA ESTADUAL MATA 

MACHADO 
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Resumo: Este trabalho teve o objetivo de analisar a origem e as métricas dos vídeos brasileiros 

sobre ‘diabetes e doença periodontal’ compartilhados no YouTube. Trata-se de um estudo 

observacional transversal realizado no YouTube Brasil no dia 15 de agosto de 2017, usando os 

termos: “diabetes mellitus” (DM), “doença periodontal” (DP) e “diabetes mellitus e doença 

periodontal”. Foram incluídos os 200 primeiros vídeos associados aos termos de busca. Foram 

excluídos os vídeos: sem áudio; não gravados em português do Brasil; não relacionados aos 

termos de busca; com mais de 30 minutos; só com música, legenda ou textos. Os vídeos foram 

registrados, arquivados e suas métricas analisadas por três graduandos de odontologia. O projeto 

de pesquisa foi registrado na PRPPG (protocolo 5282017) e não foi necessária a aprovação em 

Comitê de Ética, uma vez que esta pesquisa não envolveu diretamente a participação de seres 

humanos e que o material de estudo estava disponível em domínio público no momento da 

coleta de dados. A pesquisa resultou 1.070 vídeos e um total de 200 vídeos foram analisados. Os 

vídeos foram publicados no YouTube entre 2008 e 2018.  Tais vídeos apresentaram as seguintes 

métricas: visualizações: 1.227.134; likes: 13.269; deslikes: 659; comentários: 927; e tempo total 

dos vídeos: 21 horas, 11 minutos e 59 segundos. A origem de postagem dos vídeos no YouTube 

foi a seguinte: usuários leigos 127 vídeos; canal de TV/Agencia de Notícias, 29; 

Universidade/Hospital, 12; sites de assistência médica 12; e profissionais da saúde, 18. Poucos 

vídeos foram postados por profissionais de saúde, enquanto a maioria dos vídeos (63,5%) foram 

postados por usuários leigos. O vídeo com maior número de visualização (177.691) foi 

carregado no YouTube por usuário leigo. Além disso, 3 dos 4 vídeos com maior quantidade de 

“likes” foram carregados por sites de assistência médica, assim como o vídeo com maior 

número de “deslikes (231)” e o vídeo com maior número de comentários (380). Concluímos 

com este trabalho, inédito no país, que a maioria das pessoas que visualizam os principais 

vídeos brasileiros sobre o DM e DP se depara com conteúdos postados por leigos e a minoria 

por profissionais da saúde. O estudo evidenciou o início do entendimento acerca da utilização 

do YouTube como fonte de informação sobre DM e DP no Brasil, mas estudos futuros são 

necessários para melhor compreensão dessas relações no YouTube e para analisar o conteúdo 

deste tipo de vídeo. 

 
Apoio: CNPQ; PRRPG/EDITAL CICT 002/2017; PROACE 
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SINT0666 - ASTROFOTOGRAFIA EM DIAMANTINA E REGIAO. 
 
EDGAR ÂNGELO ALVES SOUZA,JORDAN PATRICK BRAGA SANTOS,EDUARDO FELIPE 

ANDRADE GONSALVES,FERNANDA PIRES DE MELO GONÇALVES,TIAGO CABRAL 

ARAÚJO,CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA,THAÍS PEREIRA FRANÇA,MIKAELLY 

GONÇALVES ROCHA,CRISLANE DE SOUZA SANTOS,OLAVO COSME DA SI 

 
E-mail: edgar.souza1996@hotmail.com 

 
Área: ASTRONOMIA 

 

Resumo: A Astrofotografia é pouco conhecida no cenário brasileiro, porém a Astronomia é 

uma ciência que encanta pessoas de diferentes idades. Observando esse encanto das pessoas 

com a Astronomia, podemos agregar bastante a sociedade de maneira mais aprofundada neste 

assunto que é bem especifico e atrativo.  

Este trabalho consistirá em definir o que é Astrofotografia, como fazer as fotos em termos de 

material fotográfico, falar um pouco sobre os tipos de telescópios, câmeras especializadas, 

montagens e fotos já produzidas. Apresentar equipamentos utilizados para astrofotografia e 

mostrar qual a importância da astrofotografia para a ciência atual. Por fim, apresentaremos 

astrofotografias feitas por profissionais na região de Diamantina. 

Atualmente o uso de DSLR’s (câmeras digitais com lentes simples) tem facilitado o ingresso na 

área, já que câmeras dedicadas são extremamente caras e exclusivas para esse tipo de uso. O 

principal problema da Astrofotografia fica por conta da rotação da Terra. Por serem utilizadas 

longas exposições, que consiste em deixar a câmera exposta captando luz por um determinado 

período de tempo, as imagens ficam borradas caso o movimento aparente da terra não seja 

compensado. Para isso, é necessário um conjunto muito preciso de motorização e engrenagens, 

o que consequentemente acaba por encarecer muito o equipamento.  

Neste trabalho apresentaremos uma alternativa mais barata de produção da Astrofotografia, 

além de como fazer uma foto astronômica e a descrição dos objetos fotografáveis no céu da 

região. Por fim, apresentaremos fotos tiradas por profissionais de Astrofotografia de Diamantina 

e região e também tiradas em observações realizadas no projeto AstroVale. 

 

 
Apoio: PIBEX, PROEXC, ICT 
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SINT0667 - FOTOS, DEPOIMENTOS E RELATOS SOBRE O 

PROJETO ASTROVALE 
 

MIKAELLY GONÇALVES ROCHA,OLAVO COSME DA SILVA ,FERNANDA PIRES DE 

MELO GONÇALVES,EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA,CRISLANE DE SOUZA 

SANTOS,EDUARDO FELIPE ANDRADE GONSALVES,TIAGO CABRAL 

ARAÚJO,CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA,JORDAN PATRICK BRAGA SANTOS,EDGAR 

ÂNGELO AL 

 
E-mail: mikaelly3m@hotmail.com 

 
Área: ASTRONOMIA 

 

Resumo: O projeto AstroVale, nasceu da afinidade de professores e alunos da UFVJM pela 

Astronomia. Tal proposta tem como principal intuito, difundir a Astronomia à toda a 

comunidade. A proposta deste artigo é a produção de um documentário sobre o AstroVale, 

através das imagens e relatos obtidos. Para a confecção do documentário foram coletados 

depoimentos dos estudantes que participaram da primeira edição do projeto como voluntários, 

afim de ser construir um memorial do projeto expondo a trajetória do mesmo juntamente com 

fotos. Para a coleta dos depoimentos, foram convidados 8 (oito) acadêmicos do Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICT) da UFVJM, cursando desde os períodos iniciais até finais do 

Bacharelado Ciência e Tecnologia (BCT).  Tais acadêmicos são ex-participantes ou ainda 

participam do projeto. O primeiro contato com um telescópio e a observação astronômica do 

céu foram as características predominantes nos depoimentos. Outro ponto levantado foi o fato 

de a execução do projeto AstroVale promover o amadurecimento daqueles que atuam como 

palestrantes e como público alvo. Todos os acadêmicos, em seus relatos, apontaram aspectos 

positivos em relação à realização do projeto. Percebemos nas falas que para os alunos, o projeto 

não somente trouxe uma contribuição para seu conhecimento dentro da academia mas também a 

comunidade a qual a UFVJM está inserida.  Alguns destacaram que foi prazeroso transmitir 

conhecimento de forma simples sobre um tema que sempre atrai a nossa curiosidade, que é o 

céu.  

 

 
Apoio:  
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SINT0668 - O ENSINO DA ASTRONOMIA UTILIZANDO 

CONCEITOS DA MATEMÁTICA E DA FÍSICA. 
 

GABRIELA VASCONCELOS SAMPAIO,MAURO LÚCIO FRANCO 

 
E-mail: gabyvasconcelos12@hotmail.com 

 
Área: ASTRONOMIA 

 

Resumo: A Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se 

originam fora da atmosfera da Terra, sendo assim, trabalhar uma oficina que envolva 

astronomia abre um grande leque de interdisciplinaridade, dando a oportunidade de se trabalhar 

com Física, Química, Matemática e outras áreas das ciências. E mais, de acordo com as 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998) a astronomia faz parte do Currículo da 

educação Básica, e quando trabalhada estimula a curiosidade dos nossos alunos.  

A proposta desde trabalho foi avaliar o grau de interesse dos estudantes do ensino médio através 

de uma oficina de Astronomia de forma interdisciplinar utilizando os conceitos de Física e 

Matemática, propondo assim uma metodologia alternativa para o ensino de ciências.  

De acordo Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio no ano de 2000 

“interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar 

os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista”. Portanto a oficina, construção de um 

telescópio refrator caseiro tem como objetivo guiar o aluno a manusear o telescópio de forma a 

envolver conceitos físicos e matemáticos a serem explorados. 

A oficina tinha como público alvo alunos do ensino médio e professores nas áreas de 

Matemática e Física. Essa oficina teve 3 momentos. 

No primeiro momento realizou-se apresentação do telescópio, onde foram abordados o contexto 

histórico e sua contribuição na ciência. 

No segundo momento realizou-se a explicação da matemática por trás do telescópio juntamente 

com a construção do mesmo, onde foram abordadas algumas equações para calcular o seu 

aumento, abordando a construção de lentes. 

No terceiro momento foi feita a observação através do telescópio já montado e finalizado, logo 

em seguida foi aplicado um questionário finalizando a oficina. A apresentação foi realizada 

através de slides para que fosse uma oficina mais interativa. Foram levados pronto as partes que 

compõe o telescópio, tais materiais são encontrados em casa de material de construção. 

A oficina possibilitou o aluno a construir seu próprio telescópio caseiro, dando a oportunidade a 

fazerem suas próprias observações, desenvolver suas habilidades múltiplas,  algo  em  que 

muitas das  vezes a escola pode não proporcionar. 

 
Apoio: PROEXT/MEC/SESU/CNPQ 
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SINT0669 - O Telescópio Espacial Hubble e seu Legado nas Áreas de 

Cosmologia e Astrofísica 
 

EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA,OLAVO COSME DA SILVA ,CRISLANE DE SOUZA 

SANTOS,CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA,EDGAR ÂNGELO ALVES SOUZA,EDUARDO 

FELIPE ANDRADE GONSALVES,FERNANDA PIRES DE MELO GONÇALVES,JORDAN 

PATRICK BRAGA SANTOS,MIKAELLY GONÇALVES ROCHA,THAÍS PERE 

 
E-mail: eoliveira@gmail.com 

 
Área: ASTRONOMIA 

 

Resumo: O telescópio espacial Hubble (HST) completou em 2018 mais de 18 anos de operação 

e seis missões orbitais de manutenção. Com um espelho primário de 2,4 metros, em órbita baixa 

ao redor a terra, e longe da interferência da atmosfera terrestre, o telescópio Hubble é sem 

dúvida o instrumento óptico já concebido que mais contribuiu cientificamente para as áreas de 

astrofísica e cosmologia. Este trabalho de divulgação científica busca revisar a literatura, e listar 

as principais contribuições científicas do HST na área da Cosmologia e Astrofísica, e ao mesmo 

tempo explicar as capacidades instrumentais do telescópio. O HST foi colocado em órbita 

através de uma missão da agência espacial americana (NASA) em 24 de Abril de 1990. Após as 

primeiras imagens serem recebidas, ficou evidente que havia problemas com a óptica do espelho 

principal do HST, que exibia níveis inaceitáveis de aberração esférica. Em 1993, na sua 

primeira missão de manutenção, o HST recebeu um conjunto óptico (COSTAR-Corrective 

Optics Space Telescope Axial Replacement) que corrigiu de forma bem sucedida a aberração 

esférica do espelho. Há uma variedade de instrumentos científicos integrando o HST, incluindo 

câmeras CCD para astrofotografia na região do ultravioleta até o infravermelho próximo, 

espectrógrafos, espectrômetros, fotômetros e sensores de guiagem. Estes instrumentos 

permitiram ao HST realizar muitos projetos na área da astrofísica e cosmologia. Entre as 

principais contribuições científicas do HST nas áreas de cosmologia e astrofísica se incluem: a) 

a redução do intervalo de confiança na estimativa da constante de Hubble, o que resultou em 

valores mais confiáveis da idade do universo; b) observação de supernovas em galáxias 

distantes e a descoberta de que o universo está acelerando a sua expansão; c) a descoberta de 

que a maioria das galáxias possuem buracos negros em seus centros; d) estudo da dinâmica de 

colisões entre cometas e planetas; e) estudos de evolução de galáxias através de imagens de 

campo profundo e ultraprofundo. Com mais de 16 anos de contínuo uso para projetos científicos 

o HST é talvez o programa científico espacial mais bem sucedido da história. Quando o 

Telescópio Espacial Hubble for finalmente decomissionado, ele terá superado as mais otimistas 

expectativas em relação à sua utilidade e terá dado lugar a outros telescópios espaciais que 

continuarão o seu legado, como o James Webb Telescope, também da NASA, planejado para 

entrar em órbita em 2018. 
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SINT0670 - Stephen Hawking: Vida e Obra (In memoriam) 
 

FERNANDA PIRES DE MELO GONÇALVES,OLAVO COSME DA SILVA ,EDUARDO DE 

JESUS OLIVEIRA,CRISLANE DE SOUZA SANTOS,EDUARDO FELIPE ANDRADE 

GONSALVES,TIAGO CABRAL ARAÚJO,CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA,MIKAELLY 

GONÇALVES ROCHA,JORDAN PATRICK BRAGA SANTOS,EDGAR ÂNGELO AL 

 
E-mail: feeh.pires@hotmail.com 

 
Área: ASTRONOMIA 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a vida e obra de 

Stephen William Hawking este grande cientista cujo trabalho transformou o mundo da física e 

astronomia. Além disso, apresentaremos de forma acessível para o público em geral a sua teoria 

Cosmológica. Também divulgaremos de forma não técnica para o público leigo alguns dos 

aspectos mais inovadores da obra de Stephen Hawking. Para isso, artigos de divulgação 

científica e as duas principais obras do próprio Hawking serviram de fontes de consulta. 

Este artigo foi concebido de revisões da biografia e da bibliografia do físico e de discussões em 

grupo realizadas durante a execução do projeto AstroVale.  

Nascido em 8 de janeiro de 1942 em Oxford, Inglaterra, Stephen William Hawking, foi um 

físico e professor de grande prestígio mundial. Conhecido não só pelo seu intelecto, mas 

também pelo seu senso de humor, Hawking ficou famoso não só no mundo acadêmico mas 

também pelo o público em geral ao publicar livros de cunho popular sobre sua área de pesquisa, 

que era a cosmologia, e participar de séries de televisão como The Big Bang Theory. 

Precocemente diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, Hawking desafiou a ciência ao 

viver com a doença por mais de 50 anos. Casado por duas vezes e pai de três filhos, professor 

Hawking, como era conhecido, estudou vários âmbitos da cosmologia, como: buracos negros, 

expansão do universo, geometria do espaço-tempo e a teoria de Einstein. Apesar de viver a 

maior parte de sua vida em cadeira de rodas e dependente de um computador para se comunicar, 

os avanços de Hawking foram tão importantes para o mundo da ciência que ele ganhou 13 

prêmios acadêmicos, como a medalha Copley em 2006. Stephen Hawking faleceu em 14 de 

março de 2018 aos 76 anos. 

Dentre as teorias propostas por Stephen Hawking descreveremos, de forma acessível, O 

Teorema das Singularidades, O Teorema dos Buracos de Minhoca e o Teorema do Universo 

Inflacionário ou também conhecido como Teoria do Big Bang. 
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SINT0671 - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL PARA DETECÇÃO DE FALHAS E DIAGNÓSTICO 

TERMODINÂMICO NOS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 

RONALD DE PAIVA GONÇALVES,EULER GUIMARÃES HORTA,TIAGO MENDES 

 
E-mail: ronaldpaiva07@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: Sistemas de refrigeração são utilizados para armazenar e resfriar uma extensa 

quantidade de produtos como alimentos, fármacos, entre outros, sendo amplamente utilizados. 

Esses sistemas são responsáveis por um elevado consumo de energia no setor industrial ou 

comercial. Eles estão sujeitos a inúmeras degradações em seus componentes que podem 

prejudicar o seu funcionamento e aumentar significativamente o consumo de energia. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar três técnicas de inteligência computacional como ferramentas 

de diagnóstico termodinâmico. Para tanto, as ferramentas foram treinadas com dados que 

representavam situações de operação normal e situações de degradações nos componentes do 

sistema. Os dados foram obtidos utilizando-se um modelo computacional do sistema de 

refrigeração, o que permitiu produzir dados que simulavam degradações em componentes 

individuais e em múltiplos componentes. Para a avaliação dos resultados foi observada a 

acurácia obtida na classificação de cada técnica, bem como o seu tempo de execução. As 

técnicas utilizadas foram Redes Neurais Artificiais (RNAs) tradicionais, Máquinas de 

Aprendizado Extremo (Extreme Learning Machines – ELMs) e Máquinas de Vetores de Suporte 

(Support Vector Machines – SVMs). Observou-se que as RNAs tradicionais demandaram 

elevado custo computacional, sendo necessárias várias horas e vários computadores apenas para 

ajustar os parâmetros do modelo. Além disso, para esse modelo os resultados da identificação 

da degradação foram muito baixos, chegando a apenas 74% de acerto. As ELMs não precisaram 

de ajuste fino de parâmetros, tendo um treinamento bem rápido. Com o modelo selecionado 

alcançou-se 93% de acerto. As SVMs também tiveram elevado custo computacional, uma vez 

que seus parâmetros devem ser finamente ajustados, mas o modelo foi capaz classificar 

corretamente 99% dos dados de teste. Dessa forma, concluiu-se que as SVMs são o melhor 

modelo para realizar o diagnóstico termodinâmico do sistema estudado. Apesar de terem 

elevado custo computacional para o ajuste de parâmetros e o treinamento, uma vez que o 

modelo esteja treinado o mesmo pode ser utilizado para monitorar o sistema em tempo real. 

 
Apoio: OS AUTORES GOSTARIAM DE AGRADECER A FAPEMIG, CAPES, CNPQ E A 
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SINT0672 - Ataque em rede local: Spoofing DNS 
 

VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS,EDUARDO PELLI 

 
E-mail: sts.viniciusr@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: Com a evolução e popularização da internet, sobretudo com acesso a partir de redes 

abertas (sem chaves de proteção), foi evidenciada a importância em se preocupar com segurança 

no acesso e disponibilização de informação na rede. Para tal, conhecer a estrutura de 

funcionamento da internet é muito importante. O Domain Name System (DNS) é um serviço de 

nomes, que ’poupa’ o usuário de precisar decorar todos os endereços IP’s dos sites que acessa. 

Um dos ataques mais comuns e eficazes em rede local é falsificação de respostas a requisições 

DNS. Esse tipo de ataque é chamado de Man-in-the-middle, e é definido como um ataque onde 

temos uma pessoa interceptando uma conexão para qualquer fim. Para implementação do ataque 

foram utilizadas duas máquinas virtuais, uma como cliente usuário (com sistema operacional 

Windows XP), e outra como autor do ataque (com sistema operacional Ubuntu), criadas no 

ambiente do Oracle VM Virtual-Box. Outra ferramenta, o apache, foi usada para hospedar 

localmente uma página para qual o usuário será direcionado quando acessar o DNS que 

responde ao ataque. E por último, ferramenta utilizada para o ataque em si, é o Ettercap. Para o 

experimento, foi sabotado o acesso a um dos principais serviços de e-mail atuais, o gmail. O 

processo é simples, basta que o arquivo etter.dns, localizado no diretório do Ettercap, seja 

editado, tendo o texto *.gmail.com/* A 10.0.0.100 inserido em qualquer parte do documento. 

Esse código representa o DNS a ser atacado, incluindo variações; a especificação do tipo de 

redirecionamento DNS aplicado; e o endereço IP para o qual o usuário atacado será direcionado. 

Para começar a execução do ataque, basta entrar no terminal da maquina virtual de ataque, e 

inserir o comando $sudo ettercap -Tqi wlp7s0 –P dns_spoof -M arp ///. Com o processo 

iniciado, todos os hosts da rede local são atacados. Ao tentar acessar o email em questão, o 

usuário é direcionado para a página que está hospedada no servidor com o endereço IP utilizado 

na configuração do arquivo etter.dns. O ataque acontece de modo silencioso para o usuário 

atacado, e o autor do ataque tem um log de acesso da máquina atacada, em tempo real. O ataque 

dura até que o autor do ataque pare o processo do Ettercap. Apesar de o experimento relatado 

não ter nenhuma característica antiética, o DNS spoofing é uma técnica muito poderosa de 

invasão. Portanto é preciso que os usuários, cada vez mais, se atentem em evitar expor dados 

sensíveis em redes locais desconhecidas. 
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SINT0673 - Desenvolvimento de ferramenta de avaliação multicritério 

para uso junto a comunidades rurais tradicionais 
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Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: O desenvolvimento de comunidades mais saudáveis, considerando as variáveis que 

afetam a qualidade de vida das pessoas, passa pelo processo de planejamento e gestão, a partir 

de um enfoque interdisciplinar, com ações voltadas para a promoção de atitudes saudáveis em 

diversos ambientes (físico, social, econômico, cultural). A relação saúde/ambiente, caracterizada 

pela multidisciplinaridade dos fatores que a compõem, é aqui pesquisada para geração de uma 

ferramenta multicritério tendo como foco comunidades tradicionais rurais. O objetivo geral foi 

criar uma ferramenta de avaliação multicritério para estabelecer níveis de prioridade nas 

intervenções (prioridades). Os indicadores foram agrupados em três áreas: a) características da 

comunidade; b) recursos naturais existentes na área estudada; c) necessidades habitacionais com 

relação a controle de doenças. Trata-se de um estudo descritivo sobre o processo de 

desenvolvimento de um aplicativo de informática com análise multicritério para avaliação da 

qualidade de vida de comunidades tradicionais rurais e avaliação de recursos naturais e suas 

potencialidades, utilizando práticas e procedimentos sustentáveis. Trata-se de um aplicativo que 

facilitará a informação da situação real das comunidades e seus recursos potenciais. Um 

beneficio da pesquisa advém do alinhamento com as atuais políticas públicas de democratização 

do acesso habitacional e de elevação dos níveis de atenção à saúde, além das políticas de 

saneamento/esgotamento. A ferramenta multicritério desenvolvida foi testada com sua aplicação 

para três comunidades remanescentes quilombolas, Quartel do Indaiá, Algodoeiro e Covão, 

localizadas no município de Diamantina (Minas Gerais, Brasil). O aplicativo denominado 

QualiVida permite, por meio de relatórios, o mapeamento das intervenções prioritárias naquelas 

localidades avaliadas, dando suporte às administrações municipais e associações. Esta pesquisa 

apresentou convergência com estudos socioambientais que repercutem em ações de melhoria da 

qualidade de vida da população, aqui em especial daquelas tradicionais rurais. Mediante o 

aplicativo desenvolvido, espera-se que futuramente as comunidades tenham mais visibilidade 

para suas principais necessidades e suas melhorias. 

 
Apoio: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

FAPEMIG (APQ 002294-14). FUNDAEPE, PPGSASA, PRPPG/UFVJM. 
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SINT0674 - Desenvolvimento de um sistema informatizado para o 

gerenciamento da correção das redações dos vestibulares da UFVJM 
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JACKSON DOS SANTOS,RENATO ROCHA SUDRE,ALESSANDRA NEVES ORSETTI 

ARAUJO,MARCELO FERREIRA REGO 

 
E-mail: natydyenes@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: A Coordenação de Processos Seletivos (Copese) é responsável por gerenciar os 

processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação (vestibulares) da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Das provas que constituem cada processo 

seletivo existe uma proposta de redação, com um tema que é informado ao candidato apenas no 

momento da realização da prova. A redação deve ser avaliada por uma banca de corretores 

selecionados pela Copese. 

Cada redação deve ser corrigida por, no mínimo, dois corretores diferentes e uma terceira 

correção acontece em caso de grandes divergências entre as notas atribuídas nas duas primeiras 

correções, a nota final é calculada a partir da média das correções. Atualmente, o corretor recebe 

as provas e deixa na folha de resposta de redação suas observações e a nota da sua correção. 

Desse modo, o corretor seguinte recebe a folha de resposta de redação  e consegue ver o 

resultado que o corretor anterior atribuiu. 

O método atual pode influenciar o modo como a segunda correção será feita, uma vez que o 

segundo corretor fará uma análise da redação sabendo a opinião do seu antecessor. 

Para alcançar uma maior imparcialidade, foi proposto o desenvolvimento de um sistema 

informatizado para gerenciar esse processo, de maneira que o corretor tenha acesso apenas as 

redações designadas à ele e suas observações não poderão ser visualizadas pelos próximos 

corretores. 

O sistema foi desenvolvido utilizando os framework’s  Laravel e Bootstrap.  Como sistema 

gerenciador de banco de dados foi utilizado o PostgreSQL, e para gerenciar as versões e 

hospedar o código a plataforma Github. O sistema foi desenvolvido com as linguagens PHP, 

JavaScript e HTML. 

O sistema desenvolvido proverá maior sigilo das informações sobre o processo de correção de 

redações dos vestibulares da UFVJM. Para isso, apenas o administrador do sistema, que 

gerencia o processo, poderá acompanhar todas as etapas e todas as observações de cada 

correção. Além disso, a verificação de divergências nas notas foi automatizada a fim de verificar 

a necessidade de uma terceira correção. Ao final do processo de correção, o sistema 

disponibiliza um relatório contendo as notas finais e observações dos corretores. 

Além de maior sigilo entre uma correção e outra o sistema possibilita à Copese um melhor 

gerenciamento  do processo, agilidade na correção bem como menores custos com material, e 

confiabilidade às notas atribuídas à cada redação. 

 

 
Apoio: COPESE E UFVJM 
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SINT0675 - DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE 

GRÁFICA PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO DE 

PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO DE UM FÓRMULA SAE 
 

PIÊTRO DA SILVA SANTOS ,RONALD DE PAIVA GONÇALVES 

 
E-mail: pietro122008@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: O Fórmula SAE BRASIL, é uma competição que visa criar oportunidades a 

estudantes para colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolvendo 

um projeto que visa a construção de um Fórmula. Este, por ser um protótipo de competição, 

necessita de um sistema eletroeletrônico para alcançar o desempenho desejado pela equipe e 

seguir os requisitos propostos. O setor da eletrônica é o responsável pelo posicionamento de 

componentes, e do roteamento de dados. Coletar os dados e gerar informações de 

monitoramento e controle, que possibilitam alcançar melhores resultados, conforto e segurança 

do piloto. 

Dessa forma, temos por objetivo desenvolver uma interface gráfica capaz de apresentar dados 

de temperatura de óleo, de ar e líquido de arrefecimento, velocidade, conta giros e nível de 

combustível. A interface deverá apresentar em tempo real os dados e possibilitar que eles sejam 

arquivados, para análises e possíveis melhorias no desempenho do veículo Fórmula SAE. Ao 

realizar o desenvolvimento da interface gráfica, para análise e monitoramento dos parâmetros de 

funcionamento, utilizamos o Arduino e o LabVIEW como softwares.    

A revisão literária possibilitou concluir que a coleta de dados em um motor de menor cilindrada 

dos que são usualmente utilizados não seria problema uma vez que esse possui parâmetros 

similares.  

Para alcançar o objetivo proposto de monitorar diferentes parâmetros de funcionamento do 

motor e demais componentes do veículo utilizou-se um microcontrolador. Com o auxílio de um 

multímetro pode-se verificar a faixa de tensão que o motor gerava, impossibilitando assim 

causar danos ao microcontrolador. Com um divisor de tensão pode-se então utilizar o 

microcontrolador para coletar os dados de tensão correspondentes a uma faixa de valores de 

rotação (RPM). Verificada a linearidade da relação entre tensão e RPM, partiu-se então para o 

desenvolvimento de uma interface que apresentaria as informações desejadas. 

Os parâmetros de funcionamento do veículo devem ser do conhecimento de toda a equipe, para 

que se possa monitorar e controlar o veículo, buscando sempre a maior eficiência. Resultados 

promissores para os discentes envolvidos e para toda a equipe Fórmula-SAE da UFVJM, uma 

vez que abordadas as dificuldades pode-se propor soluções para as mesmas. 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO ICT/UFVJM PELA COLABORAÇÃO. 
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SINT0676 - Detecção automática de estilos de aprendizagem utilizando 

técnicas de data mining na base de dados do Moodle 
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Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: A Educação a Distância, apoiada pelos Ambientes Eletrônicos de Aprendizagem, vem 

conquistando cada vez mais adeptos. Entretanto, como cita (RESENDE et al., 2014), existe 

certa deficiência na maneira como o ensino é transmitido, uma vez que o conteúdo é ofertado da 

mesma forma à diferentes perfis de alunos, ignorando, portanto, suas especificidades e 

preferências. 

Para associar a forma mais adequada de um conteúdo a um aluno, o seu Estilo de Aprendizagem 

(EA) deve ser conhecido. Neste sentido, técnicas de modelagem de alunos estão sendo 

discutidas e sistemas adaptativos estão sendo introduzidas (GRAF; KINSHUK, 2009). 

Existem basicamente duas abordagens para se descobrir o EA de um estudante, a colaborativa e 

a automática. A primeira requer o fornecimento explícito de informações por parte do aluno 

(KHRIBI et al., 2013), enquanto a segunda coleta informações do usuário de forma automática 

de acordo com seu comportamento e atividades no sistema. 

Atualmente, a maioria dos sistemas adaptativos que se concentram em EA usam a abordagem 

colaborativa, quase sempre solicitando aos usuários que preencham um questionário. No 

entanto, a utilização desses questionários pode não ser confiável, pois o aluno pode não 

responde-lo corretamente. Por sua vez, a abordagem automática pode ser mais precisa e menos 

propensa a erros (GRAF; KINSHUK; LIU, 2008). 

Afim de contribuir para a melhoria e crescimento da EAD, esta pesquisa propõe uma 

abordagem automática para detectar EA de estudantes. Para isso, utilizar-se-ão logs do Moodle 

com interações dos alunos. Tais interações assinalam, por exemplo, se o aluno postou 

mensagens nos fóruns, se assistiu a vídeos, se acessou o chat, dentre outras. Será necessário, 

também, categorizar as ferramentas e objetos de aprendizagem do Moodle de acordo com as 

dimensões do modelo de estilos de aprendizagem de Felder e Silverman (FELDER; 

SILVERMAN, 1988), uma vez que esta pesquisa se apoia neste modelo. De posse das 

informações anteriores, serão utilizadas técnicas de Aprendizagem de Máquina, tais como 

clusterização, classificação, regras de associação, dentre outras, para predizer os EA dos alunos. 

Por meio da solução proposta, espera-se detectar o EA de novos alunos automaticamente, pois 

com o EA de um aluno previamente detectado, caso um novo aluno possua um padrão de 

comportamento com certa similaridade ao do aluno que já possui seu EA detectado, poder-se-á 

inferir que os dois possam pertencer à mesma dimensão e tenham, portanto, EA parecidos. 

 
Apoio:  
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SINT0677 - Garfo Bom: Um Ambiente Computacional para Apoio à 
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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste na criação do ambiente computacional "Garfo 

Bom", que explora conceitos de EAN de forma lúdica, utilizando elementos de gamificação. Ele 

é composto por um aplicativo móvel, onde as crianças têm acesso a um material explicativo 

sobre os alimentos e também a um jogo, onde são recompensadas ao colocarem em prática o 

conhecimento adquirido por meio desse material. Abrange também um website, que acrescenta 

ao aplicativo móvel algumas atividades para as crianças, abordando conteúdos de diferentes 

disciplinas. No website também há o módulo voltado para os professores, onde podem criar e 

gerenciar suas turmas e acompanhar o desempenho dos alunos nas atividades dentro do 

ambiente. O “Garfo Bom” está sendo desenvolvido utilizando a abordagem de design centrado 

no usuário. Dessa forma, pretende-se envolver os usuários no processo de design, ouvindo suas 

opiniões e reações desde as etapas iniciais. As atividades do projeto seguiram o modelo de ciclo 

de vida simples para o design de interação proposto por Sharp et al. (2011). Os testes do 

ambiente foram realizados em uma escola de Ensino Fundamental I, consistindo em seu cenário 

de uso. Nos testes realizados com o website, percebeu-se que a maior parte das crianças 

apresentou dificuldades em navegar em suas páginas, em decorrência disso, foi identificada a 

necessidade de implementar funcionalidades que facilitem sua interação. Nos testes com o 

aplicativo móvel, a maioria das crianças apresentou dificuldades em compreender o objetivo do 

jogo. Para sanar essa dificuldade foi adicionada à tela inicial uma opção que oferece aos 

usuários um tutorial. Especificamente em relação ao jogo, os testes apontaram a necessidade de 

implementar diferentes níveis de dificuldade para uma mesma fase, dessa forma foi adicionada 

uma opção que permite que os jogadores selecionem o nível de dificuldade desejado. Também 

foram identificados problemas relacionados ao controle do usuário durante o jogo. Assim, 

percebeu-se a necessidade de acrescentar um botão “pause”, com as opções retomar o jogo, 

voltar ao menu de seleção de fases ou sair do jogo.  Vale ressaltar que o presente trabalho está 

registrado no Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE: 75365317.9.0000.5108. 

Referências Bibliográficas 

[1]  H. Sharp, Y. Rogers, and J. Preece. 2007. Interaction design: beyond human-computer 

interaction. (2007). 

 
Apoio: AGRADECEMOS À PROFESSORA LUCIANA NERI E À ESTUDANTE LUANA 

SILVA DE OLIVEIRA, DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UFVJM, QUE CONTRIBUÍRAM 

COM AS ATIVIDADES DE DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS E VALIDAÇÃO DO DESIGN 

E A PROEXC PELO APOIO. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

6
8
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT0678 - Meu SIGA: Ferramenta de apoio ao Desenvolvimento por 
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Resumo: O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), utilizado pela Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM para auxiliar no gerenciamento dos 

dados relativos à sua gestão, apresenta um grande número de funcionalidades e 

subfuncionalidades. Estas muitas vezes não são utilizadas e podem vir a confundir os seus 

usuários, dificultando assim a interação com o software.  

Nesse contexto, torna-se interessante contar com a ajuda do próprio usuário no sentido de tornar 

mais eficiente a sua interação com o sistema, ao fazer com que este atenda às suas necessidades 

específicas. Assim, ele para de atuar apenas como usuário e passa a desenvolver os seus 

próprios artefatos de software [4], sendo conhecido como “end-user developer” e dando origem 

à abordagem “end-user development” (EUD), ou “desenvolvimento por usuário final”. Tal 

abordagem vem sendo cada vez mais utilizada [1], uma vez que se tem intensificado o número 

de pessoas, com diferentes níveis de conhecimento em computação, que exercem o papel de 

“end-user developer”, ao desenvolverem software para apoiá-las na realização de tarefas 

específicas [2]. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi inicialmente fazer uma pesquisa sobre 

as soluções que apoiam o EUD. Assim, foi conduzida uma revisão sistemática de literatura, 

buscando identificar como se caracterizam as ferramentas desse tipo que vem sendo 

desenvolvidas e onde se aplicam.  

Os resultados apontados pela pesquisa indicam que a maior parte das ferramentas de apoio ao 

EUD existentes na literatura possui como foco a criação de novos aplicativos e a personalização 

de conteúdo. Nesse contexto, surgiu a ideia de desenvolver, como um segundo objetivo deste 

trabalho, uma ferramenta de programação visual para oferecer aos alunos da UFVJM a 

possibilidade de customizar a interface do módulo Ensino do SIGA, de forma a ajustá-la aos 

seus interesses. Tal ferramenta de apoio ao EUD deverá facilitar a interação do usuário com o 

sistema em questão, tendo em vista o grande número de informações presentes em sua interface.  

REFERÊNCIAS 

[1] GHIANI, G. et al. An environment for End-User Development of Web mashups. 

International Journal of Human-Computer Studies, v. 87, p. 38–64, mar. 2016.  

[2] KO, A. J. et al. The state of the art in end-user software engineering. ACM Computing 

Surveys, v. 43, n. 3, p. 1–44, 2011.  

[4] ARDITO, C. et al. End users as co-designers of their own tools and products. Journal of 

Visual Languages and Computing, v. 23, n. 2, p. 78 
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Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: Objetivo: A atual instalação do portal usa uma versão antiga do CMS Joomla! sem 

suporte desde 2012, apontando alta vulnerabilidade do sistema. Sua arquitetura interna não 

atende à estrutura de serviços da UFVJM e a comunidade também não é contemplada, pois a 

construção do portal não foi orientada a serviços. A atual administração mobilizou a Diretoria 

de Comunicação Social (Dicom), a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (Proplan) e a 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para conduzir um processo de atualização 

tecnológica que adequasse a identidade digital da UFVJM ao disposto na Instrução Normativa 

nº 8, de 19/12/2014 - Secom-PR, que disciplina a implantação e a gestão da Identidade Padrão 

de Comunicação Digital dos órgãos e entidades do Executivo Federal. 

Método: Foi realizado um diagnóstico geral do portal a partir do qual foi desenvolvido um 

planejamento para a implementação do novo ambiente usando como base os Padrões de 

Governo Eletrônico (e-PWG). Para suportar o novo sistema, foi desenvolvido um conjunto de 

serviços baseados no uso de containers, uma metodologia integrada ao sistema operacional que 

modulariza e encapsula serviços de software de maneira análoga à virtualização, mas 

compartilhando recursos do sistema operacional do hospedeiro.  A metodologia indicada pelo e-

PWG, conhecida como Definição, Arquitetura, Desenho e Implementação (DADI), foi adaptada 

à realidade da UFVJM para que o trabalho de análise de conteúdo e construção dos novos sítios 

pudesse ser orientado e bem documentado. A proposta elaborada requer baixo investimento, 

pois usa padrões abertos usados pelo governo federal, além de contar com a cooperação de 

estagiários do curso de Sistemas de Informação durante a implementação e treinamento.  

Resultados: O novo sistema possibilitará maior segurança, escalabilidade, estabilidade e 

flexibilização ao ambiente do portal, pois usa técnicas de infraestrutura como código, que 

permitem a alocação de servidores e recursos de hardware por arquivos de configuração. Além 

disso, o uso de containers está facilitando a instalação, configuração e manutenção de um novo 

CMS, o Plone. A metodologia DADI está possibilitando a reformulação controlada e 

sistematizada do novo portal, envolvendo colaboradores da universidade e usuários, além de 

atender completamente ao e-PWG. A nova forma de dispor os conteúdos possibilita uma melhor 

usabilidade, promovendo uma nova forma de comunicação digital entre a UFVJM e seus 

diversos públicos. 

 
Apoio:  
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Resumo: Por meio do avanço da zootecnia e dos programas de melhoramento genético animal, 

aumentam-se também as exigências a respostas rápidas sobre os programas de melhoramento e 

ações futuras no desenvolvimento de uma nova população. Para auxiliar na obtenção e 

armazenamento destas informações, objetivou-se com este estudo desenvolver ferramentas de 

apoio que proporcionassem a coleta e armazenamento diário de dados de maneira centralizada e 

padronizada. O resultado será o suporte ao acesso das informações pelos integrantes do 

Programa de Melhoramento Genético de Codornas auxiliando-os principalmente nas análises 

mais aprofundadas do histórico do programa através das informações geradas e disponibilizadas 

em formato de gráficos e relatórios. Os dados utilizados são provenientes das atividades 

cotidianas de controles das codornas pertencentes ao Programa de Melhoramento Genético de 

Codornas do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM), Campus JK em Diamantina/MG, feitas tanto no Galpão de Codornas como 

no Laboratório de Melhoramento Animal. Foi desenvolvido uma aplicação mobile com sistema 

operacional Android com a finalidade de proporcionar maior facilidade na coleta e 

armazenamento dos dados de estado de saúde da codorna, quantidade e qualidade dos ovos, 

conferência de gaiolas e seus respectivos animais através do preenchimento manual ou leitura 

do QRcode localizado abaixo de cada gaiola. Os dados coletados nesta primeira etapa são 

sincronizados com o banco de dados também utilizado pelo sistema web desenvolvido em 

linguagem PHP, possibilitando a padronização e centralização dos dados gerados pelo programa 

e o processamento de um grande número de dados simultaneamente, tornando a 

disponibilização das informações demandadas de maneira online. 

 
Apoio:  
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SINT0681 - UTILIZAÇÃO DE MODELOS OCULTOS DE MARKOV 

E APRENDIZAGEM POR REFORÇO PARA DETECÇÃO DE 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES EM SISTEMAS 

DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM 
 
ARTHUR MACHADO FRANÇA DE ALMEIDA,LUCIANA PEREIRA DE ASSIS,ALESSANDRO 

VIVAS ANDRADE,CRISTIANO GRIJÓ PITANGUI,SAMUEL HENRIQUE FALCI 

 
E-mail: arthurmfalmeida@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Resumo: Com o crescimento do número de cursos na modalidade Educação à Distância (EaD), 

a demanda pela produção de Sistemas de Gestão de Aprendizagem (SGA) que forneçam 

adaptação ao estudante também é crescente. Dessa forma, considerar os Estilos de 

Aprendizagem (EA) dos estudantes nos SGA se tornou uma necessidade. Comumente, tem-se 

apresentado na literatura métodos para detecção dos EA de forma automática, que implementam 

técnicas de Inteligência Artificial. A presente pesquisa tem por objetivo apresentar um 

algoritmo para detecção automática de EA. Para isso, foi utilizado Modelos Ocultos de Markov 

(HMM) para a modelagem do estudante e o Algoritmo de Viterbi para inferir os EA. Ainda, foi 

implementada uma abordagem por reforço para correção dos EA do modelo do estudante, de 

forma que sempre que o EA probabilístico (inferido pelo Algoritmo de Viterbi) for diferente do 

EA real, o reforço seja aplicado. O modelo utilizado para descrição dos EA foi o Felder 

Silverman Learning Style Model (FSLSM). A modelagem por meio dos HMM baseia-se em 

estados observáveis e estados ocultos. No modelo do estudante, os estados observáveis 

consistem nas observações que o sistema realiza do estudante ou os objetos de aprendizagem 

que ele acessa. Já os estados ocultos consistem nos EA correspondentes. Foram produzidos um 

HMM para cada uma das dimensões do FSLSM. O algoritmo foi implementado na linguagem 

de programação Java, utilizando o Netbeans como ambiente de desenvolvimento. Para 

validação da proposta, foi utilizada uma base de dados que consiste nas observações 

relacionadas a estudantes de um curso com oito disciplinas.  As observações presentes na base 

estão relacionadas à participação em fóruns, chats, leitura de materiais, acesso a exemplos, 

exercícios feitos, tempo para entrega de avaliação, revisão de avaliação, mudança nas respostas 

da avaliação e forma de acesso á informação. Os resultados obtidos pelo algoritmo proposto se 

mostraram satisfatórios: 100% de acerto nas dimensões Processamento e Organização e 80% de 

acerto para a dimensão Percepção. Sendo assim, a abordagem proposta apresentou um grande 

potencial de implementação em um Ambiente Virtual de Aprendizagem real, como o Moodle. 
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SINT0682 - Avaliação da capacidade de fibras de Calotropris procera 

para a remoção de óleo em água 
 
BÁRBARA BARBOSA BROMBINI,SÁVIO EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA,JOÃO VINÍCIOS 

WIRBITZKI DA SILVEIRA,PAULO VITOR BRANDÃO LEAL,GIOVANA RIBEIRO FERREIRA 

 
E-mail: bbrombini@yahoo.com.br 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: A planta Calotropis procera, conhecida como Janaúba ou algodão de seda, é 

abundante na cidade de Janaúba, situada no Semiárido de Minas Gerais. As sementes desta 

planta são envoltas por uma fibra celulósica de baixa densidade, o que facilita a sua 

disseminação indesejada e contribui para que a planta seja considerada uma praga, visto que não 

são conhecidas regionalmente aplicações para a mesma. No entanto, observou-se que tais fibras 

têm caráter hidrofóbico apresentando em sua estrutura constituintes abundantes como 

glicosídeos cardíacos e lipídeos, incluindo esteróis, hidrocarbonetos e ácidos graxos, dessa 

forma, vislumbrou-se a possibilidade da utilização de sua fibra para remover de óleo em água. 

Sabe-se que o descarte inadequado de óleo de cozinha é uma preocupante realidade no país. 

Segundo dados da ADM, são descartados incorretamente 700 milhões de litros todos os anos, o 

que pode causar um enorme dano ao meio ambiente visto que um litro de óleo é capaz de 

contaminar cerca de 25 mil litros de água, além de promover também contaminação de solos e 

entupimento de encanamentos. Neste trabalho buscou-se avaliar a capacidade das fibras de 

Calotropris procera em remover óleo de cozinha em água.Fez-se de forma qualitativa, a imersão 

da fibra em uma mistura de água e óleo e observou-se que a fibra retém o óleo da mistura.Ao 

observar este comportamento, preparou-se colunas com diferentes massas da fibra contidas em 

10 cm de uma coluna, e passou-se por ela 20 mL de uma mistura composta por 10 mL de água e 

10 mL de óleo. Como a planta apresenta constituintes em sua estrutura semelhantes ao do óleo, 

pode-se compreender o comportamento hidrofóbico das fibras. Dessa forma, mais estudos estão 

sendo realizados para explicar esse fenômeno. Avaliação da capacidade de retenção de óleos em 

mistura água/óleo com diferentes concentrações estão sendo realizadas. Os resultados obtidos 

são promissores, e indicam a possibilidade para a aplicação deste material na remoção de óleos. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E A 

FAPEMIG 
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SINT0683 - Caracterização do rejeito da extração de quartzo da região 

de Senador Mourão (MG) para aplicações industriais e gemológica 
 

MEYRIELE RIBEIRO,JOSE MARIA LEAL 

 
E-mail: meyriele777@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: O Brasil é um dos principais produtores de quartzo no mundo, consequentemente sua 

extração produz um alto índice de formação de rejeitos. Este geomaterial é utilizado em diversas 

aplicações industriais, tecnológicas e gemológica devido suas propriedades física, química, 

óptica e elétrica. Este estudo busca aproveitar rejeitos de quartzo da região de Senador Mourão 

para aproveitamento industrial e gemológico, com a finalidade de maximizar o seu valor.  No 

setor industrial são aplicados em fibra óptica, cerâmica, vidro, célula solar, fármacos e 

ferrosilício. Como gema, são realizadas técnicas capazes de induzir cor em quartzos por 

irradiação e tratamento térmico posterior, capaz de produzir até onze cores. Pesquisas recentes 

mostraram que a associação do alumínio ao lítio, elementos que aparecem como impurezas no 

quartzo incolor, é a condição necessária para o desenvolvimento de cor. O alumínio substitui o 

silício dentro da rede cristalina do quartzo. Porém, como o silício tem valência 4+ e o alumínio 

tem valência 3+, essa substituição provoca uma deficiência de carga elétrica. É necessário que 

um átomo de valência 1+ se encontre nas proximidades de onde se localiza um átomo de 

alumínio, para neutralizar a carga elétrica. Hidrogênio, lítio e sódio exercem esse papel. 

Somente os quartzos que possuem um alto teor de lítio, em relação à soma dos teores de 

hidrogênio e sódio, são capazes de desenvolver cores com valor para a joalheria. Na parte 

experimental utilizou-se amostras coletadas em campo em quatros pontos distintos dentro da 

área de estudo. Em seguida foram submetidas a dois métodos, sendo um para obtenção de 

micropartículas onde realizou-se a lavagem, britagem e moagem. Também foram 

confeccionadas lâminas bipolidas. Para caracterização do quartzo utilizou-se técnicas analíticas 

em espectroscopia de raios-x por dispersão de energia (EDX) que permitiu a aferição dos 

elementos químicos e suas concentrações. Também realizou-se espectroscopia de absorção no 

infravermelho (FTIR) e difração de raios-x (DRX). Em sequência a este trabalho serão 

realizadas técnicas para análise de inclusões fluidas e verificação de possíveis aplicações 

tecnológicas a partir dos dados obtidos das técnicas realizadas. 

 
Apoio:  
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SINT0684 - Condutividade Térmica das Rochas do Vale do Mucuri 
 

EDIMILSON ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA,ANTONIO JORGE DE LIMA GOMES 

 
E-mail: edimilson.silva.br@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo realizar o mapeamento da 

condutividade térmica média das rochas presentes no Vale do Mucuri com base na litologia de 

perfis construtivos de poços disponibilizados pelo Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas (SIAGAS). 

Métodos: Inicialmente foi conduzida uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de se obter 

valores globais para a condutividade térmica das rochas presentes na região, entre estes cabe 

destacar o trabalho de Gomes & Hamza (2003). No intuito de se obter dados sobre as principais 

rochas encontradas na área de estudo, utilizou-se o SIAGAS. As rochas identificadas em cada 

perfil foram correlacionadas com seu respectivo valor de condutividade térmica encontrado na 

literatura. Assim foi possível calcular a condutividade média de cada poço e posteriormente a 

média de cada município e finalmente da mesorregião do Vale do Mucuri. Os resultados da 

pesquisa foram dispostos numa planilha eletrônica, onde cada poço foi associado a um valor de 

latitude, longitude e condutividade térmica média. Posteriormente os dados foram interpolados 

através do método geoestatístico conhecido como Krigagem. Após a interpolação dos pontos, 

foi possível gerar o mapa de condutividade térmica média do Vale do Mucuri. 

Resultados: O Vale do Mucuri apresenta uma rica geodiversidade, possuindo diversos grupos e 

formações. As principais rochas encontradas na região e seus valores de condutividade térmica 

foram respectivamente: granitos (3,1 W/m.K), gnaisses (3,1 W/m.K), quartzitos (3,5 W/m.K), 

granodioritos (2,78 W/m.K) e xistos (3,84 W/m.K). Foram avaliados um total de 128 perfis 

construtivos de poços no SIAGAS, e observou-se a presença de granitos e gnaisses na maioria. 

A condutividade térmica para o Vale do Mucuri foi aproximadamente 3,1 W/m.K. 

Conclusões: A metodologia utilizada obteve bons resultados, percebe-se no mapeamento obtido 

a existência de duas regiões com características distintas. A primeira estende pelas direções 

leste, nordeste e sudoeste do Vale do Mucuri, cujos valores de condutividade ultrapassam 3,1 

W/m.K. Já a segunda está situada em grande parte nas regiões norte, centro e sul, num intervalo 

compreendido entre 2,8 e 3,1 W/m.K. 

Referências: GOMES, A.J.L; HAMZA V.M. Avaliação de recursos geotermais do Estado do 

Rio de Janeiro. In: 8th International Congress of the Brazilian Geophysical Society. 2003. 

 
Apoio: GEOVALES 
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SINT0685 - CONDUTIVIDADE TÉRMICA DOS SEDIMENTOS 

ROCHOSOS DO VALE DO MUCURI. 
 

NORTON ANDRADE ARAÚJO,ANTONIO JORGE DE LIMA GOMES 

 
E-mail: nortonprime@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: INTRODUÇÃO 

Determinar a condutividade térmica de uma região é de grande importância para avaliação do 

gradiente geotérmico e quantificação de recursos geotermais. 

OBJETIVO 

Estimar e mapear a condutividade térmica dos sedimentos rochosos distribuídos no território do 

Vale do Mucuri. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre valores de condutividade térmica de rochas e 

sedimentos regional e compilação baseada em perfis litológicos de 198 poços distribuídos no 

Vale do Mucuri. Os perfis constam no Portal SIAGAS (CPRM, 2018) onde são caracterizadas e 

descritas suas diferentes camadas sedimentares até a rocha do embasamento. Associaram-se os 

tipos de sedimentos dos perfis aos valores de condutividade térmica aplicáveis à área de estudo 

com base nos trabalhos de Gomes e Hamza (2003) e Alexandrino e Hamza (2008), 

determinados através de metodologias experimentais, com os métodos da Fonte Linear Calor e 

Fonte Planar de Calor. 

RESULTADOS 

A condutividade térmica média encontrada para o Vale do Mucuri foi 2,5 W/m.K. Os menores 

valores de 2,1 a 2,3 W/m.K foram encontrados nos municípios de Bertópolis e Frei Gaspar e os 

maiores valores em Teófilo Otoni e Nanuque entre 2,4 e 2,6 W/m.K. 

CONCLUSÕES 

Os valores de condutividade térmica encontrados para os sedimentos presentes no Vale do 

Mucuri são similares aos de outras regiões e podem ser utilizados como referência para 

trabalhos futuros para avaliação geotermal. A maioria dos resultados estão compreendidos entre 

2,1 e 2,6 W/m.K e a média da região é de 2,5 W/m.K. 

REFERÊNCIAS 

Alexandrino, C.H.. Campo Termal da Província Estrutural São Francisco e Faixas Móveis 

Adjacentes. Tese de Doutoramento, Observatório Nacional, Rio de Janeiro, 2008. 

CPRM - Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, Ficha Técnica de Poços nos Vales do 

Mucuri. Disponível em: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pesquisa_complexa.php Acesso 

em: 08 de março de 2018. 

Gomes, A.J.L Avaliação dos Recursos Geotermais do Estado do Rio de Janeiro, Dissertação de 

Mestrado, Observatório Nacional, Rio de Janeiro, 2003. 

 

 
Apoio: FOMENTO DA BOLSA DE PESQUISA: FAPEMIG 
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SINT0686 - ELABORAÇÃO DE BOLSA TÉRMICA 

MULTICAMADAS 
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DA COSTA,BHIA ELLIS FERNANDES E CASTRO,CLEBER DE ARAUJO ROCHA 

JUNIOR,MICHELY FERNANDES REIS,JOYCE MARIA GOMES DA COSTA 

 
E-mail: jocilanepereira20@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: A transferência de calor por condução ocorre quando os corpos estão em um mesmo 

meio ou contato, energia é transferida de um corpo para outro até que os ambos estejam na 

mesma temperatura, na transferência de calor por convecção, a troca de calor acontece quando, 

em geral, fluidos com diferentes temperaturas tendem a circular em um ambiente de forma 

cíclica, e assim acontece a troca de calor. No presente trabalho foi elaborado bolsas térmicas 

com objetivo principal de diminuir a troca de calor com o ambiente, mantendo assim, o objeto 

que se encontra dentro da bolsa, na temperatura que ali foi colocado inicialmente. Para 

elaboração da bolsa térmica utilizou-se diferentes camadas de isolantes, sendo a ordem de 

materiais utilizados, da parte externa para parte interna, poliestireno (isopor), algodão, papel 

Kraft, papel laminado, folha de EVA, papel laminado, folha de EVA e papel Kraft com o intuito 

de aumentar a resistência térmica. As temperaturas foram checadas a cada 10 minutos e até que 

o alimento entrasse em equilíbrio térmico com o ambiente.Para realização dos cálculos da taxa 

de calor do sistema, fez-se necessário determinar a resistência térmica total do sistema, e para 

isso foi empregado os seguintes valores de condutividades térmicas e coeficiente convectivo do 

ar, com o valor da resistência total calculou-se o coeficiente global e com isso adotando uma 

variação de temperatura de 42 ºC, e uma área de troca térmica de 0,18 m², foi possível calcular a 

taxa de calor trocado (Q), e o valor encontrado foi de 0,83 J/s.Fazendo os mesmos cálculos para 

um sistema cuja resistência seria apenas a do ar, obtivemos um valor de 10,5228 J/s. Assim o 

esperado era que a bolsa térmica multicamadas conseguisse reter a temperatura do alimento 

contida em seu interior, por até 12 vezes a mais do que quando não se tem nenhum tipo de 

armazenamento. Após confecção realizou-se o teste sendo que um recipiente foi imediatamente 

colocado no interior da bolsa e o outro foi colocado em uma bancada sem qualquer tipo de 

proteção sob a temperatura aproximada de 23 ºC. As temperaturas foram checada a cada 10 

minutos e até que o alimento entrasse em equilíbrio térmico com o ambiente, observou-se que a 

bolsa térmica conseguiu reter a temperatura do alimento por 3 horas, sendo 10 vezes a mais do 

que quando não foi adicionada nenhuma resistência à transferência de calor. Portanto, a bolsa 

térmica obteve um resultado satisfatório mesmo não alcança as taxa obtidas na equação de 

projeto. 

 
Apoio: AO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI PELO APOIO E SUPORTE. 
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SINT0687 - Influência da camada nitretada sob diferentes pressões na 

resistência à corrosão de biomaterial em meio fisiológico 
 

DANILO OLZON DIONYSIO DE SOUZA,SOLANGE DE SOUZA,MARISTELA OLZON 

MONTEIRO DIONYSIO DE SOUZA,SYLVIO DIONYSIO DE SOUZA 

 
E-mail: danilo.olzon@ict.ufvjm.edu.br 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: Dentre os biomateriais metálicos utilizados em implantes, os aços inoxidáveis 

austeníticos 

ASTM F138 e AISI 316L despertam grande interesse de novos estudos em ciência e 

tecnologia. Propriedades de resistência ao desgaste e à corrosão em diversos meios 

corrosivos, inclusive em meios contendo íons halogênios agressivos, são desejadas, 

principalmente ao AISI 316L utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dos 

processos de tratamento desses aços, visando otimizar tais propriedades, destaca-se o 

tratamento termoquímico de nitretação a plasma. Parâmetros de composição química e teor 

dos gases, pressão, temperatura e tempo de nitretação devem ser considerados durante o 

processo de nitretação a plasma. Também, a combinação destes parâmetros influencia no 

desenvolvimento da camada nitretada resultante e, consequentemente, nas propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão. Neste trabalho, amostras AISI 316L foram nitretadas a 

- 

80% H 2 . A difusão de nitrogênio na matriz origina a fase γ N e, dependendo da quantidade, 

favorece melhores valores de propriedades mecânicas, como maior dureza, favorecendo maior 

resistência ao desgaste, e maior resistência à corrosão em meios agressivos. A fase γ N vem 

sendo apontada como a principal responsável pela melhoria dessas propriedades em amostras 

nitretadas. Amostras AISI 316L sem e com camada nitretada foram caracterizadas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura e Difração de Raios-X, no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron. Experimentos eletroquímicos de corrosão em meio fisiológico, a temperatura 

ambiente, foram realizados. A espessura da camada nitretada variou desde 1,7 até 7,0 µm, ao 

impor o menor valor de pressão (3 Torr) e o maior (15 Torr), respectivamente. Nas análises 

dos difratogramas de raios-x, para a fase γ N , considerou-se uma simetria especial triclínica, e 

observou-se uma pequena distorção da estrutura cúbica de face centrada da matriz. A 

concentração do nitrogênio na matriz aumentou de 4 até 42 (em % atômica) e a distorção 

máxima foi de 4 graus. A camada nitretada a 12,5 Torr favoreceu as melhores propriedades de 

resistência à corrosão metálica, seguida da amostra nitretada a 10 Torr. 

 
Apoio: FAPEMIG (PROJETOS APQ-02345-14 E APQ-02127-14); CNPEM (LNLS E 

LNNANO) 
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SINT0688 - OBTENÇÃO DE MATERIAIS A BASE DE SrTiO3/C3N4 
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Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: A busca de novas tecnologias para o tratamento de efluente tem sido alvo de muitas 

pesquisas. Entre os métodos estudados estão os processos oxidativos avançados (POAs) que 

possuem potencial para a degradação de compostos orgânicos emergentes, que não são 

eficientemente degradados através de métodos de tratamentos convencionais. Os POAs 

baseados no uso de semicondutores são promissores para esta aplicação, no entanto, como a 

maioria dos semicondutores (ex: TiO2, ZnO e SrTiO3) não são ativos sob radiação visível, esta 

tecnologia não poderia ser aplicada usando-se radiação solar, por exemplo, como única 

fotoativadora do processo. Neste sentido, a associação de diferentes semicondutores (na forma 

de uma heteoroestrutura), onde um dos componentes seja ativo sob radiação visível (ex: C3N4) 

vem sendo um dos assuntos mais estudados em fotocatálise como forma de ampliar a aplicação 

desta tecnologia. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a síntese, caracterização de 

materiais contendo os semicondutores SrTiO3 (STO) e C3N4 (CN) e avaliação do potencial 

fotocatalítico para degradar compostos orgânicos. O STO foi sintetizado pelo método dos 

precursores poliméricos e o CN pela decomposição térmica do seu precursor melamina. Foram 

sintetizados também materiais contendo STO e CN em diferentes proporções destes 

componentes, pela mistura e calcinação de STO pré-formado com melamina. Os materiais 

sintetizados foram caracterizados para determinação das estruturas cristalinas pela técnica de 

difração de raios X (DRX), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR), entre outras técnicas. A atividade fotocatalítica das amostras sintetizadas foi avaliada 

pela degradação do corante azul de metileno sob radiação ultravioleta (UVC) e visível. Os 

resultados preliminares obtidos indicaram que a quantidade de melamina influenciou no 

rendimento de CN formado e na propriedade fotocatalítica do material. Além disso, alguns 

materiais foram ativos sob radiação visível o que os tornam promissores para aplicações 

fotocatalíticas utilizando-se radiação solar. 

 
Apoio: CNPQ PROCESSO 454438/2014-1. OS AUTORES TAMBÉM AGRADECEM AO 

LMMA - FAPEMIG (CEX-112-10), SECTES/MG, RQ-MG (FAPEMIG: CEX-RED-00010-14) 

E CAPES. 
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SINT0689 - Ordenamento molecular do polímero semicondutor 

eletroluminescente: Poli(9,9-di-n-octilfluorenil-2,7-diil) 
 

FRANCELLY EMILLY LUCAS,PAULO ALLIPRANDINI FILHO 

 
E-mail: francellyemilly@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: O interesse pelo estudo dos polímeros conjugados tem aumentado, devido 

principalmente a sua característica semicondutora, dentre eles se destacam os polifluorenos, por 

suas propriedades elétricas, ópticas e além disso há formação de materiais líquido-cristalinos 

que possibilitam uma forte anisotropia dos espectros de absorção e emissão com potenciais 

aplicações tecnológicas. 

O objetivo deste trabalho é a obtenção de anisotropia do polímero poli(9,9-di-n-octilfluorenil-

2,7-diil) a partir do ordenamento, ou seja, um alinhamento molecular ao longo de uma direção 

preferencial do mesmo, por meio de técnicas simples. 

Os filmes foram obtidos pela técnica de automontagem. O ordenamento molecular dos cristais 

líquidos pode ser provocado por um procedimento a partir do qual o substrato é friccionando 

unidirecionalmente com uma barra aquecida de teflon. Ainda, em materiais semicristalinos, na 

fase nemática, o eixo molecular tende a apontar numa direção preferencial contribuindo no 

ordenamento molecular. Neste trabalho, foram realizados estes dois procedimentos, a técnica 

com o uso do teflon e o aquecimento da amostra até a temperatura de fase nemática, para 

induzir o alinhamento do PFO. Para caracterização do ordenamento molecular desse material, 

foi utilizada a técnica espectroscópica de absorção polarizada. Foram realizadas medições do 

PFO automontado nos substratos com e sem as ranhuras superficiais com teflon, e a temperatura 

ambiente e a temperatura na faixa nemática do polímero semicristalino, possibilitando a 

comparação entre os filmes. 

Os resultados mostram que razão dicroica δ (ou de anisotropia) dos filmes que não sofreram os 

dois tipos de tratamentos é próxima a 1,0, indicando que estes filmes apresentam pouca 

anisotropia de absorção e, portanto, pouco dicroísmo linear, e ainda que o valor dos parâmetros 

de ordem molecular, são baixos, ou seja, eles absorvem quase que igualmente a luz incidente 

nos dois eixos principais (vertical e horizontal, em relação ao referencial laboratorial). Já para o 

filme que foi realizado os dois procedimentos a razão dicroica, δ, calculada foi alta, indicando 

que este apresenta anisotropia de absorção e, portanto, dicroísmo linear, além disso o valor do 

parâmetro de ordem molecular é alto, logo ele absorve preferencialmente em um eixo. É 

possível inferir assim que os métodos utilizados se apresentam eficazes no alinhamento 

molecular do PFO. 

 

 
Apoio: PIBIC - UFVJM 
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SINT0690 - PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DEVIDO A 

MÃO DE OBRA DESQUALIFICADA 
 

GRACIELLE GOMES DA SILVA,STÊNIO CAVALIER CABRAL 

 
E-mail: gracielledatas15@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: O projeto tem como intuito estudar, analisar e apresentar possíveis soluções para as 

diversas patologias, que serão expostas no decorrer do mesmo. Apresentar as que são frequentes 

nas obras civis e mostrar que a ausência de mão de obra qualificada aumenta essa incidência. As 

patologias pesquisadas foram investigadas in loco, em obras civis da cidade de Teófilo Otoni e 

região e as mesmas foram fotografadas e catalogadas com possíveis causas e soluções visando 

apenas a mão de obra desqualificada. A partir do relatório apresentado foi possível observar as 

patologias mais frequentes nos canteiros de obras da região- fissuras, corrosão nas armaduras, 

segregação de pilares e vigas, infiltrações- e pode se perceber que tais erros poderiam ser 

evitados, evitando se assim o mal desenvolvimento da obra e/ou um encargo maior com 

restaurações. Caso fossem aplicados os métodos construtivos adequados, poderia ocorrer um 

aumento dos lucros, devido não ser necessário a realização de manutenções dentro do período 

da garantia, além de no fim da execução apresentarem uma edificação com desempenho ótimo. 

Com a realização deste trabalho, pode-se concluir a importância de uma mão de obra 

qualificada no canteiro de obras, pois com um conhecimento prévio das técnicas construtivas é 

possível evitar a manifestação de diferentes tipos de patologias. Este conhecimento pode ser 

adquirido através de cursos profissionalizantes, visto que as técnicas adequadas para um melhor 

desempenho são fáceis de serem aperfeiçoadas. Estudar patologias é buscar qualidade no 

processo construtivo, melhorias no conforto, segurança e durabilidade das edificações. Para isso 

é necessário um estudo detalhado das suas origens para que se possa auxiliar de maneira 

adequada na solução de tais problemas. Por fim, este trabalho procurou identificar e solucionar 

as principais patologias causadas pela mão de obra desqualificada através de pesquisas de 

campo e bibliografias, com o objetivo de conscientizar as empresas da importância de possuir 

em sua equipe bons profissionais, que terão capacidade de executar as tarefas com eficiência, 

precisão e qualidade, aumentando  simultaneamente os lucros da empresa e qualidades de 

serviço, assim como a eficácia das edificações. 

 
Apoio:  
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SINT0691 - Redução do  cromo hexavalente pelo ácido ascórbico em 

solução aquosa 
 

PEDRO HENRIQUE JESUS SILVA,DÉBORA VILELA FRANCO 

 
E-mail: pdrohenriksilva@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

 

Resumo: O cromo hexavalente é um poluente prioritário em muitos países. A redução do 

Cr(VI) a Cr(III) é ambientalmente favorável, já que a última espécie não é tóxica para a maioria 

dos organismos vivos e também apresenta uma baixa mobilidade e biodisponibilidade. A 

contaminação do meio ambiente por cromo pode ocorrer por diferentes mecanismos 

antropogênicos. O Cr(III) é considerado um elemento traço essencial para o metabolismo de 

diferentes organismos. Entretanto, ocorre que o Cr(VI) pode exercer efeitos tóxicos e 

mutagênicos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do redutor, ácido ascórbico 

(AA), no tratamento de água contaminada artificialmente com Cr(VI), na forma de dicromato de 

potássio, para uma possível remediação de solo e água contaminada com este metal. As reações 

foram conduzidas em frascos reacionais de 100 mL. As misturas reacionais foram obtidas 

tomando-se quantidades apropriadas de solução de dicromato de potássio, e então adicionando 

diferentes quantidades de ácido ascórbico, e finalmente ajustando o volume para 50 mL. A 

concentração de Cr(VI) residual foram medidas espectrofotometricamente com difenilcarbazida. 

Os parâmetros avaliados foram: tempo de reação, concentração inicial do AA, pH, força iônica 

e temperatura. De acordo com os resultados cerca de 10% do Cr(VI) inicial foi reduzido nos 

primeiros 5 min de reação e a reação foi praticamente completa em cerca de 120 min. 

Observou-se que com o aumento da concentração do AA, tem-se uma diminuiu acentuada do 

Cr(VI) na faixa de concentração de AA até 300 µM,  acima desta concentração observou-se 

uma reação completa entre o Cr(VI) e o AA. Em relação ao pH, constatou-se que em valores 

superiores a pH 10, tem-se uma elevada concentração de Cr(VI) residual. A dependência da 

temperatura na redução de Cr(VI) pelo AA evidenciou que com o aumento da temperatura uma 

maior parte do Cr(VI) é reduzida. A redução do Cr(VI) pelo AA foi influenciada pela força 

iônica do meio, onde se observou aumento da eficiência  do ácido na presença do KCl. De 

acordo com os resultados obtidos a redução de Cr (VI) a Cr(III) foi eficiente ao utilizar o agente 

redutor AA. A redução foi favorecida em meio ácido ou neutro e a temperatura influenciou de 

forma positiva na redução do Cr(VI) pelo ácido ascórbico. Este redutor apresenta as vantagens 

de ser solúvel, atóxico e biodegradável no meio ambiente, sendo um potencial redutor para 

remediação do Cr(VI) presentes em solo e em água subterrânea. 

 
Apoio:  
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SINT0692 - Aspectos Introdutórios da Teoria Quântica de Campos e 

Aplicações: Efeito Casimir e Efeito Unruh 
 

RAFAEL HENRIQUE PEREIRA DIAS,JEAN CARLOS COELHO FELIPE 

 
E-mail: raphaelh.ufvjm@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: A Teoria Quântica de Campos (TQC) procura entender questões fundamentais acerca 

do universo, desde objetos descritos em escala macroscópica até os descritos em escala 

microscópica. Algumas frentes de pesquisa dentro da grande área da TQC vêm se 

desenvolvendo modelos considerando o espaço-tempo curvo, aplicações em matéria 

condensada, etc. e um dos grandes problemas na TQC consiste da renormalizabilidade da teoria, 

sendo empregadas várias técnicas para o tratamento de estruturas divergentes que surgem em 

passos intermediários dos cálculos. Assim, sob esse ponto de vista, dois problemas interessantes 

para o entendimento dos aspectos gerais de TQC são conhecidos na literatura como: O Efeito 

Casimir e o Efeito Unruh. O modelo de Casimir consiste de duas placas planas e paralelas 

colocadas imersas no vácuo e, todo esse arcabouço é acoplado a um medidor que pode detectar 

qualquer movimento que possa vir a ocorrer associado às placas. Espera-se, por estar imerso no 

vácuo, que nada venha a ser detectado. Porém, como uma grata surpresa, o medidor detecta uma 

força atrativa entre as placas, mostrando que o conceito de vácuo precisa ser revisto. Outro 

modelo de grande importante é o Efeito Unruh, tal fenômeno prediz que um observador 

acelerado em um estado fundamental (vácuo quântico) de um campo quântico relativístico 

deverá medir uma temperatura finita, em oposição a um observador inercial, que não medirá 

absolutamente nada. Esse fato veio como um choque para muitos físicos, pois demonstra que o 

próprio conceito do que é ou não uma partícula fundamental, não é um fato absoluto, mas 

depende do sistema de referência do observador. Logo, o objetivo desse trabalho consiste em 

aplicar os conceitos de regularização e renomarlização em uma TQC e determinar o valor da 

Força de Casimir, isto é, a força entre duas placas neutras isoladas bem como o valor da 

temperatura de Unruh, medida por um observador acelerado. Partindo desses resultados, tentar 

compreender alguns fenômenos mais profundos como o fenômeno da radiação de buracos 

negros (radiação Hawking). 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0693 - Compreendendo o contexto escolar e seus sujeitos na 

incorporação Estágio 
 

ANA D'ARC MENDES FELIPE 

 
E-mail: anadarc227@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: O Estágio I e estágio II se complementam atendendo ao cumprimento da grade 

curricular curso Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – Ciências da Natureza. Este Estágio foi realizado na Escola Estadual 

Padre João Afonso do Distrito de Padre João Afonso município de Itamarandiba- MG esta 

escola atende alunos da comunidade e regiões vizinhas que utilizam o transporte escolar. 

Localizada na zona rural é uma escola do campo recebe alunos diretamente ligados ao 

campesinato. No estágio II foram desenvolvidas ações planejadas a partir da realização do 

estágio I que foi de observação. Os métodos adotados para realização deste estágio foram às 

aulas de regência realizada no 9° ano do ensino fundamental onde foram priorizados sempre o 

dialogo com os estudantes e o professor supervisor. Como proposta metodológica da pesquisa-

ação que tem como fases a observação, diagnostico planejamento, ação e reflexão sendo espiral 

em circulo. Para introdução do conteúdo partimos de conceitos já conhecidos pelos estudantes, 

problematizando assim a realidade deles e seus conhecimentos prévios. Utilizamos meios 

tecnológicos como simulações virtuais e práticas experimentais. Paulo Freire, nos leva a pensar 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção uma vez 

que o professor não é o detentor de saber. Para compreender o contexto escolar é necessário 

conhecer seus sujeitos e suas percepções. As aulas foram ministradas em conjunto com meu 

colega Rafael Felipe e acompanhada pela professora supervisora Ângela Rita. A supervisora 

relata que o estágio é um momento muito importante de aprendizado para mim, enquanto 

professora regente de turma. Com Ana D’arc foi uma experiência muito interessante e diferente, 

pois ela realizou seu estágio junto com Rafael e isso foi novo para mim. Tive medo de não dar 

certo, mas não ousei não tentar. Trocamos dicas no percurso, eles acolheram com sabedoria e 

humildade impressionantes, e o que mais marcou essa prática de estágio foi o fato deles terem 

complementado um ao outro o tempo todo, a partir de suas especificidades. Isso foi 

extremamente enriquecedor. Os estudantes gostaram e eu aprendi muito! Foram aulas muito 

ricas e bem preparadas. 

 

 
Apoio: ÂNGELA RITA TEIXEIRA 
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SINT0694 - Construção e validação de um termômetro digital 
 
IDELVÂNIA CRISTINA FERREIRA,ANA D'ARC MENDES FELIPE,GRAZIELE APARECIDA 

DE JESUS,PABLO BEDMAR SORIA,WILLIASMAR DE SOUSA SILVA 

 
E-mail: idelvaniacristina@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Um desafio dos professores que ministram as disciplinas de Ciências, Química, Física 

e Biologia é o de por em prática estudos teóricos relacionados à termodinâmica. Essa 

dificuldade, de forma especial, observa-se quando os experimentos necessitam de precisão e 

rapidez na leitura da temperatura. Medir a temperatura corretamente é muito importante em 

todos os ramos da ciência, pois muitas propriedades físicas dos materiais dependem dessa 

grandeza.  A medida e o controle da temperatura desempenham um papel muito importante, seja 

nas indústrias, nos laboratórios didáticos e científicos, na medicina e até mesmo em residências. 

Constantemente realizam-se medidas e controle da temperatura de grandes variedades de 

objetos e nas mais diversas circunstâncias. Para medir a temperatura de um corpo é preciso 

encontrar alguma propriedade que se relacione com a energia de agitação de seus átomos e 

moléculas. Partindo dessa propriedade, entende-se ser possível construir instrumentos 

(termômetros) que possibilitem medir a temperatura. Nesse contexto, o que se propõe nesse 

trabalho é apresentar um termômetro digital desenvolvido com material de baixo custo e fácil 

aquisição e apresentar resultados de uma pesquisa sobre o seu funcionamento. Os principais 

componentes do termômetro digital de baixo custo passa por um multímetro digital, um circuito 

integrado LM 35 DZ e uma bateria de 9,0 volts. O sensor de temperatura LM35 possui um 

comportamento linear da tensão em mV em função da temperatura em °C (+10 mV/°C), não 

necessita de calibração e possui uma baixa corrente de drenagem, da ordem de 60 µA, o que 

evita o rápido descarregamento da fonte (bateria) e seu auto-aquecimento. O circuito integrado 

LM35 trabalha como um transistor, modulando a corrente de saída ao variar e tensão aplicada 

funcionando como um sensor de temperatura preciso, sensível, de baixo custo e fácil de 

encontrar. Esse circuito fornece a temperatura diretamente em graus Celsius. Cada 10 mV na 

saída corresponde a um grau Celsius, ou seja, 471 mV = 47,10°C, onde um multímetro barato 

serve como display. A saída do LM 35 varia de -55,00°C a 150,00°C com um erro de ±0,25°C. 

A utilização do sistema proposto em atividades de ensino do termômetro digital de leitura direta 

apresenta vantagens significativas do ponto de vista prático em relação aos termômetros de 

Mercúrio por ter uma resposta rápida, cerca de 2,0 segundos e permitir a leitura em recipiente 

fechado. 

 
Apoio: LUCIANO SOARES PEDROSO E GIOVANNI ARMANDO DA COSTA 
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SINT0695 - Eficiência e custo benefício dos materiais utilizados na 

produção de células fotovoltaicas. 
 

ANIVILA CASSIA ANDRADE BARBOSA DA FONSECA,THIAGO FRANCHI PEREIRA DA 

SILVA 

 
E-mail: anivila_andrade@hotmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Nos últimos anos o consumo final de energia no Brasil registrou um crescimento de 

3,0% ao ano e há estimativas que em 2030 o consumo de energia elétrica varie entre 950 e 1.250 

TWh/ano, tornando-se necessário a diversificação das fontes de energia. O Sol é fonte de 

energia renovável, e sua energia pode ser aproveitada como térmica, convertendo a radiação em 

calor ou diretamente em energia elétrica utilizando o efeito fotovoltaico, sendo sem dúvida uma 

das alternativas mais promissoras de fonte renovável para enfrentar os desafios energéticos e 

ambientais. A eficiência de conversão das células solares é medida pela proporção da radiação 

solar incidente sobre a superfície da célula que é convertida. Entre os materiais mais adequados 

para a conversão da radiação solar em energia elétrica, destaca-se o silício. As células solares de 

silício ficaram então conhecidas como células solares da primeira geração e, sucessivamente, 

vieram as células com tecnologia de filmes finos e as células solares sensibilizadas. A 

tecnologia de cada uma das três gerações de células solares tem se desenvolvido nos últimos 

anos, elevando a eficiência dos dispositivos. Esse trabalho tem como objetivo apresentar os 

principais materiais e tecnologias utilizados na fabricação de células solares. E apontar os custos 

benefícios e impactos ambientais e sociais. De acordo com dados emitidos pela NREL (National 

Renewable Energy Laboratory) em 2016, segue os materiais utilizados no desenvolvimento de 

células solares fotovoltaicas e suas respectivas eficiência obtida em laboratório: células 

multijunções: três junções concentradas (44,4%), três junções não concentradas (37,9%), duas 

junções concentradas (34,1%), duas junções não concentradas (31,6%), quatro junções ou mais 

– concentrada (46%), quatro junções ou mais – não concentradas (38,8%); GaAs de junção 

única: cristal único (27,5%), concentrada (29,1%)e cristal de filme fino (28,8%); células de 

silício cristalino: cristal único – concentrado (27,6%), cristal único – não concentrado (25%), 

multicristalino (21,3%), heteroestruturas de silício (25,6%), cristal de filme fino (21,2%); 

tecnologias de filmes finos: CIGS – concentrado (23,3%), CIGS (22,3%), CdTe (22,1%), silício 

amorfo (13,6%); PV emergente: células sensibilizadas por corante (11,9%), células de 

perovskita – não sensibilizada (22,1%), célula orgânica- vários tipos (11,5%), células orgânicas 

em tandem (10,6%), células inorgânica (CZTSSe) (12,6%), células de pontos quânticos (10,6%) 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0696 - Ensinando Física através dos Super-Heróis 
 
CARLOS ANDERSON ALVES DE SOUSA,FERNANDA DE PAIVA,DAVID MIGUEL SOARES 

JUNIOR,ANA KAROLYNE SOUSA COSME,ADRIELLY DIAS DE OLIVEIRA,JEAN CARLOS 

COELHO FELIPE,ANANIAS BORGES ALENCAR,THIAGO DE LIMA PRADO 

 
E-mail: andersoncarlos098@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Há alguns anos os Super-heróis vêm se popularizando entre as pessoas, 

independentemente da faixa etária. Hoje, multidões de fãs acompanham esses personagens 

fictícios nas telinhas e telonas. Porém, do ponto de vista científico, sabemos que muitos dos 

poderes ou atitudes dos Super-Heróis são bastante controversos. Assim, pensando por esse lado, 

por que não utilizar-se disso para discutir ciências com as pessoas? Foi através desse 

pensamento que surgiu a ideia do projeto intitulado SFPHYS: The Secret Files on Physics of 

S.H.I.E.L.D (Os arquivos secretos sobre Física da S.H.I.E.L.D.) que objetiva estudar a Física 

envolvida no universo(s) dos Super-Heróis, levando isso particularmente para estudantes do 

ensino médio. Assim, o ensino de Física de maneira lúdica, através de meios que estejam 

próximos aos alunos, torna-se uma forma eficiente ao ensino das ciências. Desse modo, 

utilizando cenas de filmes bem populares de Super-Heróis (tanto os da Marvel como os da DC), 

procura-se ensinar os conceitos de ciências, em particular de Física, mostrando todas as 

(im)possibilidades acerca dos Heróis. O objetivo deste projeto é demonstrar de forma cientifica 

os poderes dos super-heróis, buscando despertar o interesse e a curiosidade do aluno do ensino 

médio para a física e a ciência em sua volta, de uma maneira simples e divertida. Neste projeto 

apresentaremos aos alunos a cena de algum filme selecionado onde ocorra uma ação com super-

heróis envolvidos, e neste contexto explicaremos de forma simples e objetiva a física envolvida 

na ação dos super-heróis e na cena selecionada. O trabalho consistirá na realização de cálculos e 

explicações sobre o super-herói em questão, atraindo, assim, a atenção dos alunos tanto para a 

parte da curiosidade sobre o personagem quanto para a física envolvida na cena ocorrer no 

mundo real.Pretendemos futuramente expandir a ideia de explicar a física através de super-

heróis na forma descontraída a várias escolas do ensino médio no município de Janaúba. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0697 - Estudo da Renormalizabilidade em Teoria Quântica de 

Campos em Espaços Curvos 
 

VITOR BRUNO DE SÁ,JEAN CARLOS COELHO FELIPE 

 
E-mail: vitorbrudesa@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Restringindo as áreas de aplicação da TQC, algumas frentes de estudo vêm se 

desenvolvendo de maneira mais intensa nos últimos anos, com destaque para a aplicação em 

modelos num espaço-tempo curvo e matéria condensada. A primeira delas não é tão recente 

pois, a necessidade de uma teoria que consiga incorporar a Mecânica Quântica (MQ) e a Teoria 

da Relatividade Geral (TRG) como uma única teoria, remonta desde 1915, através dos estudos 

iniciados por Einstein. Porém sabemos hoje que, tratado do ponto de vista de uma TQC, tal 

modelo é não-renormalizável. Embora isso possa parecer um entrave nessa busca, resultados 

importantes podem ser obtidos quando se considera a TRG tratada como uma teoria de campos 

efetiva. Dessa maneira, resultados que apontam para possíveis efeitos de uma teoria de 

gravitação quântica são obtidos num limite acessível de energia (limite de baixas energias). 

Ainda dentro dessa perspectiva, outro campo de estudo que vem chamando a atenção dos 

pesquisadores recentemente está relacionado a estudos sobre os efeitos do emaranhamento de 

um estado quântico, quando um background curvo é considerado, ou seja, como o 

emaranhamento de um estado quântico é afetado e o quanto ele pode ser afetado. Pesquisadores 

importantes têm trabalhado nessa frente de pesquisa, obtendo resultados extremamente 

relevantes como a questão da perda de informação por um buraco negro bem como uma redução 

no emaranhamento para um sistema de partículas. 

Os problemas citados anteriormente (incluindo não em sua totalidade, mas até certa parte, o 

problema relacionado ao emaranhamento de sistemas quânticos em espaços curvos) apresentam 

um cerne comum: São altamente sensíveis a maneira como as integrais que aparecem no 

decorrer dos cálculos são regularizadas e até mesmo à continuação analítica para uma dimensão 

N arbitrária. Assim, sob esse ponto de vista um tratamento adequado a estas divergências 

procurando uma resposta mais concreta a essa questão das ambiguidades torna-se necessária 

para o tratamento dos modelos em TQC. Logo, para um entendimento de como se dão esses 

problemas, a proposta do projeto é determinar o traço do tensor Energia-Momento de um campo 

escalar acoplado minimamente ao campo gravitacional, utilizando para o tratamento das 

divergências o método de Regularização conhecido por Regularização Dimensional (RD).  

 

 
Apoio: UFVJM, CNPQ 
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SINT0698 - Estudo da viabilidade do aproveitamento da água 

proveniente da vazão dos aparelhos de ar-condicionado na UFVJM. 
 

FERNANDA ANDRADE DUTRA,ALEXANDRE FAISSAL BRITO,DEBORAH FARAGO 

JARDIM,RAFAHEL MEDEIROS OLIVEIRA,ARTHUR SOUZA CAMPOS,ITHALO SANTOS 

PETZOLD 

 
E-mail: fernanda-dutraa@hotmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Tendo em vista a escassez de água que atinge várias regiões do Brasil fica evidente a 

necessidade de estratégias para uma utilização racional de água, bem como o aproveitamento de 

fontes alternativas e a sua reutilização. Dentre estas estratégias, encontra-se o reuso de água 

pluvial, o uso de águas residuárias, a instalação de componentes economizadores de água e o 

aproveitamento de água proveniente de aparelhos condicionadores de ar. Visando à aplicação de 

uma política sustentável quanto ao reuso da água desperdiçada pelos refrigeradores, torna-se 

imprescindível a investigação da viabilidade de métodos como estes. Regiões com temperaturas 

muito elevadas, como ocorre em Teófilo Otoni, onde se encontra o campus Mucuri da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, precisam de refrigeradores de ar 

nos ambientes de trabalho. Atualmente, o prédio do Instituto de Ciência, Engenharia e 

Tecnologia (ICET), conta com 169 aparelhos de ar-condicionado, ainda fora de operação. A 

água que será produzida por esses refrigeradores deve ser considerável. Nesta pesquisa 

investigou-se a relação da vazão de um aparelho de ar condicionado com outras grandezas 

físicas envolvidas. Dentre outras coisas, a tarefa consistiu na medida da vazão média de água 

produzida por um aparelho ao longo do dia, durante algumas semanas. Foram construídos 

dispositivos medidores de vazão, totalmente automatizados pela plataforma Arduino, e testados 

por meio da coleta da água expelida de um aparelho condicionador de ar. Além disso, foi feita 

uma investigação junto aos responsáveis pela limpeza do ICET acerca da quantidade de água 

utilizada na faxina e manutenção do prédio. O volume estimado foi de 2600 litros por semana, 

apenas no prédio do ICET. Outras medidas foram necessárias para que se pudesse obter uma 

relação para a vazão, como aferir as temperaturas interna e externa e a umidade relativa do ar na 

sala onde os dados da coleta de água com o ar condicionado foram capturados. As medições no 

prédio do ICET ocorreram durante 6 meses e o valor médio foi comparado com os dados do 

INMET, como forma de garantir a confiabilidade do sistema construído, tendo apresentado 

resultados satisfatórios. Os dados preliminares da pesquisa já apontaram que o reaproveitamento 

de água pode ser viável quando os aparelhos de ar estiverem funcionando. A próxima etapa é 

obter uma relação matemática que corrobore com essa afirmação e sugerir a forma com a qual o 

reuso deverá ocorrer. 

 
Apoio: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

PIBIC/CNPQ 
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SINT0699 - Métodos baseados em entropia de recorrências em 

sistemas não-lineares e biológicos 
 

HUDSON VINICIOS TAVARES MINEIRO ,THIAGO DE LIMA PRADO 

 
E-mail: hudson.ufvjm@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: Partindo do princípio de que sistemas não - lineares exibem comportamento dinâmico 

onde o completo entendimento do sistema ainda é tarefa a ser realizada, e tendo conhecimento 

de que os métodos atuais para a análise de sistemas dinâmicos nem sempre são capazes de 

identificar mudanças muito sutis das condições do sistema, esse trabalho tem como objetivo 

construir uma metodologia diferenciada na análise de séries temporais simuladas e 

experimentais, com a possível detecção de eventos, tais como precursores de 

transições dinâmicas e/ou assinaturas de estabilidade da dinâmica das séries. O método aqui 

desenvolvido, denominado entropia de recorrência de microestados, foi produzido através de 

programação computacional baseada nos gráficos de recorrência (RPs), juntamente com os seus 

devidos quantificadores (RQA – Recurrence Quantification Analysis). Mais especificamente, o 

método tem enfoque na entropia de Shannon, que por sua vez avalia essencialmente a ordem e 

desordem de um sistema dinâmico. Esses microestados são conformações de recorrências, 

tornando os resultados consistentes no ponto de vista da entropia e de recorrências. Esse método 

foi aplicado ao mapa de Bernoulli, mapa de Hénon e em dados obtidos através de um sensor de 

acelerômetro em estágios de sono de camundongos. Foi possível notar que a entropia é capaz de 

detectar a transição dinâmica, 

periódico periódico, periódico caótico e caótico periódico, quantificando exatamente o que 

acontece no sistema, mesmo dentro da região caótica, e também aumentando à medida que o 

sistema ocupa porções maiores do espaço de fase. A entropia também detecta previamente a 

alteração na dinâmica sutil no caso do acelerômetro, possuindo muitas vantagens como tempo 

computacional e simplicidade metodológica em relação à outros RQA. Logo a metodologia 

desenvolvida mostra - se eficiente na analise de séries temporais simuladas e experimentais. 

 
Apoio: FAPEMIG / UFVJM 
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SINT0700 - Produção e caracterização de filmes finos de ligas 

metálicas contendo manganês 
 

GUILHERME SILVA SANTIAGO SANTOS,POLLYANA PEREIRA BARREIROS,MANOEL 

JOSÉ MENDES PIRES 

 
E-mail: guilherme.silva.sl@hotmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: A deposição de Mn a partir de soluções aquosas é menos estudada que a de elementos 

do grupo do Fe. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque a eletrodeposição do Mn é muito 

sensível a impurezas e à evolução de hidrogênio. Porém, devido ao grande número de novas 

aplicações, a eletrodeposição de Mn e ligas contendo Mn vem sendo cada vez mais estudada. 

Estamos particularmente interessados em ligas de Fe-Mn com composições entre 20 e 60% de 

Mn que são antiferromagnéticas, com grande potencial de aplicação na spintrônica. No presente 

trabalho, foram produzidos filmes de Fe-Mn e Ni-Mn por deposição eletroquímica sob 

diferentes condições. Estudamos propriedades físico-químicas das amostras utilizando técnicas 

eletroquímicas e microscopia eletrônica de varredura.  

Os principais objetivos eram estudar o processo de deposição e estabelecer as condições 

adequadas para a obtenção de ligas de Fe-Mn e Ni-Mn em meio aquoso. Diferentes eletrólitos à 

base de sulfatos foram testados. Como eletrodos de trabalho foram utilizadas chapas de Cu 

eletrolítico, um eletrodo de Cu adaptado a um sistema rotativo, e fitas de Fe-Ni. Os principais 

reagentes foram: FeSO4·7H2O e MnSO4·H2O, e os aditivos (NH4)2SO4, H3BO3, Na2SO4 e 

C6H8O7. 

As análises mostraram que filmes de Fe-Mn produzidos sem aditivos têm as maiores proporções 

de Mn (de 75 e 90%), mas apresentam acentuada oxidação. A deposição foi feita a potencial 

constante e diferentes microestruturas foram formadas com potenciais entre -1,45 e 1,90 V (vs 

Ag/AgCl). Trata-se de uma codeposição anômala, as concentrações dos metais nos eletrólitos 

são muito diferentes das depositadas. Foram investigadas soluções de 0,2 a 0,4 M de MnSO4 e 

de 0,002 a 0,016 M de FeSO4. A inclusão de (NH4)2SO4 aumenta a eficiência do processo e 

reduz a oxidação, mas inibe a deposição de Mn. Em relação ao H3BO3, esperávamos que seu 

uso reduzisse a evolução de hidrogênio e estabilizasse flutuações de pH, no entanto não 

constatamos nenhum benefício nas condições testadas. Já os efeitos dos outros dois aditivos 

foram prejudiciais ao processo, levando a depósitos com menor adesão aos substratos e mais 

subprodutos. Os filmes preparados com eletrodo rotativo e com agitador magnético são mais 

uniformes e com menor grau de oxidação. 

Analisando o conjunto de dados obtidos, foi possível estabelecer as condições apropriadas para 

a produção de ligas com composições e características estruturais adequadas para aplicações em 

dispositivos spintrônicos. 

 

 
Apoio: G. S. S. SANTOS FOI BOLSISTA PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA/FAPEMIG-UFVJM, EDITAL CICT CICT 

008/2016. P. P. BARREIROS É MESTRANDA PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM QUÍMICA COM BOLSA INSTITUCIONAL DA UFVJM. 
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SINT0701 - Prototipo de um Aerogerador Usando Materiais 

Reciclaveis 
 

FERNANDA DE PAIVA,GABRIEL ANTUNES DE SOUZA,JACILENE MARTINS 

MEDEIROS,ANIVILA CASSIA ANDRADE BARBOSA DA FONSECA,THIAGO FRANCHI 

PEREIRA DA SILVA 

 
E-mail: paivafernanda329@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: A principal fonte de energia utilizada atualmente no Brasil são as hidrelétricas, mas 

devido a diminuição na quantidade de chuvas os reservatórios encontram-se em níveis críticos, 

comprometendo a geração de energia elétrica. Tal situação acaba trazendo um grande impacto 

para a sociedade porque, devido ao crescimento populacional, em pouco tempo esse recurso não 

será suficiente para suprir todas as necessidades energéticas do país. Diante dessa problemática 

alguns especialistas têm buscado novas formas de obter energia renovável com ótimo custo-

benefício. Como no Brasil há uma grande incidência solar e poucos acidentes geográficos, o que 

contribui para uma ótima ocorrência de ventos, o aerogerador pode ser uma ótima alternativa. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver o protótipo de um aerogerador com materiais recicláveis e 

fazer o dimensionamento do mesmo em Janaúba, uma cidade que tem um ótimo potencial para 

geração de energia eólica entre os meses de agosto e novembro. O protótipo foi desenvolvido 

com um rotor de eixo horizontal com 3 pás, pois sua força de sustentação libera uma maior 

eficiência que os rotores de eixo vertical. Para o dimensionamento foi determinado o diâmetro 

do projeto e a velocidade média do vento, obtendo-se a quantidade máxima de energia 

disponível, e aplicando-se o coeficiente β de Betz encontrou-se a quantidade máxima de energia 

que o equipamento é capaz de extrair do vento. Ao colocar o aerogerador em um suporte com 

uma altura considerável, a força do vento fez com que suas pás girassem com o rotor, que 

transmitindo rotação para o gerador, transformando a energia mecânica em energia elétrica, 

posteriormente armazenada. Por meio de análise, para um gerador com eficiência de conversão 

de 98%, foi obtida uma energia aproximada de 576 kWh por mês, o que possibilitaria sustentar 

energeticamente uma casa por aproximadamente três meses, que é um resultado extremamente 

satisfatório. Através do dimensionamento verificou-se que a geração eólica pode ser um método 

eficaz para a geração de energia, podendo atuar conjuntamente com a rede elétrica e com outras 

alternativas de geração possibilitando a implementação de um sistema integrado de geração. 

 
Apoio:  
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SINT0702 - Soluções Analíticas em Mecânica Quântica mediante o 

Método da Transformada de Laplace 
 

MARIANA CARLA COSTA BAFFA,CARLOS ALBERTO MIREZ TARRILLO 

 
E-mail: marianabaffa@outlook.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: O método de Transformada de Laplace descreve um modo simples para solucionar 

equações diferenciais radiais e unidimensionais. Neste trabalho foi utilizado o método da 

Transformada de Laplace para solucionar a Equação de Schrodinger, devido ao fato de da 

equação T-Laplace ser uma equação diferencial de segunda ordem podendo  ser reduzida para 

funções em termos de “s”. A equação de Schrodinger  foi solucionada para dois tipos de 

potenciais: O potencial de Makarov e o potencial de Kratzer .O objetivo do trabalho foi 

desenvolver um estudo sobre os diferentes métodos para solucionar equações diferenciais de 

segunda ordem e suas possíveis aplicações em problemas de mecânica quântica. Estudamos em 

especial o método de Transformada de Laplace na componente radial da equação de 

Schrodinger.Concluímos que foi possível obter o espectro de energia exato do potencial de 

Makarov e do potencial modificado de Kratzer e suas respectivas funções de onda aplicando a 

transformada de Laplace na Equação de Schrodinger. Por tanto, concluímos que a Transformada 

de Laplace é um excelente método para obter o espectro de energia e as funções de onda para 

estes potenciais. 

 
Apoio: UFVJM; CNPQ 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

7
1
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0703 - USO DE IMAGENS TERMOGRÁFICAS PARA 

TRIAGEM DE PACIENTES COM SUSPEITA DE CÂNCER DE 

BOCA 
 

AMANDA ISABELLA ABREU,AGNES BATISTA MEIRELES,THIAGO PARENTE 

LIMA,LIBARDO ANDRES GONZALEZ TORRES 

 
E-mail: amanda.isabella.abreu@gmail.com 

 
Área: FÍSICA 

 

Resumo: O câncer de boca tornou-se no Brasil, um dos tipos de cânceres mais preocupantes da 

atualidade devido ao seu diagnóstico tardio. Esse atraso pode ser justificado pela falta de 

infraestrutura especializada para a detecção precoce dos tumores. 

Somente o exame clínico não é o suficiente para detectar a extensão do tumor e a presença de 

metástases cervicais. A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RNM) 

são os principais exames para a avaliação por imagem dos carcinomas espinocelulares de boca e 

orofaringe. Entretanto ambos possuem custo elevado e na TC o paciente é submetido à radiação 

ionizante. 

   O diagnóstico mais preciso para a confirmação do câncer bucal é feito por biópsia, que se trata 

de um procedimento invasivo podendo gerar falsos negativos consideráveis se o tecido coletado 

não for o da região cancerígena. Nota-se então que atualmente, existe uma escassez de 

ferramentas para a detecção prematura da doença. 

   Os tumores são o resultado do desenvolvimento descontrolado de células malignas no corpo, 

acarretando uma maior perfusão sanguínea na região afetada, causando um aumento na 

temperatura local. Esse aumento pode ser visto em imagens obtidas por câmeras termográficas. 

Levando em consideração as deficiências atuais da realização de testes para encontrar sinais de 

doença ainda não detectada do cancro oral, a aplicação de imagens térmicas pode ser uma 

alternativa nesta área, pois se trata de um método de triagem não invasivo e de baixo custo. 

Além disso, as mudanças adiantadas em temperatura de tumor ao longo do tempo podem indicar 

resposta adiantada, permitindo estratégias de tratamento adaptável. 

   Foi desenvolvido um modelo computacional que descreve de maneira aproximada a 

distribuição da temperatura no tecido da língua quando há ou não presença de tumor. Os 

cálculos foram feitos utilizando a equação da biotransferência de calor associada ao modelo 

limitado keff, e o tumor foi considerado como uma fonte de calor. 

   Posteriormente o modelo será validado comparando o modelo com as imagens obtidas de 

pacientes que possuem diagnósticos positivos e negativos de câncer bucal. 

 

 
Apoio:  
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SINT0704 - Figuras de Ilusão de Óptica no Parque da Ciência: 

Despertando o interesse pela matemática 
 

LARISSA MAHALHÃES DE ALMEIDA MELO,FLAVIANA TAVARES VIEIRA 

TEIXEIRA,MARIANA MARQUES DA SILVA,LIS SILVA MOTA CRISTIANISMO,DIEGO 

HERBERT PAULA 

 
E-mail: larissamamelo@gmail.com 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: O Parque da Ciência de Diamantina buscando contribuir para a popularização e 

educação em Ciência, promover a educação informal por meio do contato da comunidade 

externa com o conhecimento científico a fim de despertar e/ou ampliar o interesse pela ciência, 

tecnologia e inovação dos cidadãos de Diamantina e região teve sua inauguração durante a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realizada em outubro de 2017 cujo tema foi “A 

matemática está em tudo!”. Sua inauguração contou com um ambiente ilustrativo de Caverna 

com exposição de Minerais, Cristais, Fósseis e Cartografias; exposição de experimentos e 

equipamentos do ensino de Ciências Naturais, bem como, figuras de Ilusões de Óptica. O 

sentido da visão apesar de estimulado diariamente, é responsável por algumas ilusões criadas 

em relação às imagens formadas. Quando algum efeito e/ou algo é observado em uma imagem 

ou cena mesmo que não exista naquela imagem, estamos diante de uma ilusão de óptica. A 

ilusão de óptica se refere a sensações produzidas pelo sistema visual humano. Essa sensação faz 

com que sejam vistas coisas que na realidade não existem ou permite uma visualização do que é 

real de uma maneira diferente. Para que os discentes percebessem que diversas áreas do 

conhecimento podem estar relacionadas, utilizou-se de atividade prática simples, caracterizada 

pela exposição de ilusões de óptica, com a participação ativa dos estudantes, relacionando-as 

ainda ao sentido da visão e aos conceitos de óptica possibilitando abordar assuntos como cores 

fundamentais, cores complementares, pigmentos, disco de Newton, reflexão e refração da luz, 

funcionamento do olho humano, geometria, perspectiva, contraste e formas geométricas. A 

exposição contou com mais de 800 visitantes, e em discussão com os participantes, na maioria, 

atuantes no ensino, observou se que um dos principais problemas encontrados pelos professores 

de Física e de Química no Ensino Médio, é que muitos discentes chegam receosos com relação 

a estas disciplinas, principalmente em virtude de relatos desastrosos, quer com relação à 

aprendizagem, quer com as avaliações de desempenho. Com essa atividade objetivava-se o 

desenvolvimento de atitudes positivas dos educandos frente à Ciência. A possibilidade do uso 

de ilusões de óptica facilita o ensino de disciplinas como matemática, física, biologia, 

sociologia, e desperta a curiosidade e o espírito investigativo bem como, promove a 

interdisciplinaridade. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
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SINT0705 - Grafos Eulerianos e Hamiltonianos. 
 

MARCELLE FERNANDA ROCHA XAVIER,ANDERSON LUIZ PEDROSA PORTO,LETÍCIA 

MORAIS COSTA TEIXEIRA,ARTHUR MARQUES ASCENDINO TEIXEIRA,ROBERTA SOUZA 

PEREIRA 

 
E-mail: marcellefernanda1@gmail.com 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: Na antiga cidade de Konigsberg, atual Kaliningrado, existia um complexo de ilhas 

ligadas por sete pontes. Discutia-se a possibilidade de passear pelo complexo passando-se uma 

única vez por cada uma das sete pontes e retornando no final, à ilha inicial. Em 1736, o 

matemático Leonard Euler, publicou um artigo mostrando que era impossível realizar tal 

façanha, dando início ao estudo da teoria de grafos. Esta analisa estruturas que podem ser 

representadas por um conjunto de vértices ou nós, unidos ou não, por arestas, e associados a 

uma função de incidência. Tais objetos podem ser utilizados para solucionar questões de 

diversas áreas, como exemplos: a criação de rotas para coleta de lixo, o patrulhamento policial, 

a criação de trajetos que possibilitem a economia de combustível, o problema do caixeiro 

viajante, dentre outros. O foco do nosso estudo foi a compreensão da teoria clássica e espectral 

dos tipos especiais de grafos: os grafos Eulerianos que são aqueles em que é possível fazer um 

percurso passando por todas as arestas uma só vez e retornando ao ponto de partida, e os 

Hamiltonianos que permitem passar por todos os vértices uma única vez e retornar ao nó inicial.  

Através de revisões bibliográficas e discussões, foram entendidos os conceitos de grau de um 

vértice, conectividade, ciclos, matrizes de adjacências e laplaciana, fecho de um grafo, entre 

outros, e posteriormente como resultados, demonstrou-se os teoremas clássicos sobre os grafos 

de Euler e Hamilton, como os Teoremas de Ore, Dirac, Bondy-Chvátal, entre outros, finalizando 

com estudos sobre a teoria espectral dos grafos Hamiltonianos onde foi estudado os resultados 

de Fiedler-Nikiforov que trata de condições suficientes para a hamiltonicidade de grafos em 

função do seu raio espectral.    

 

 
Apoio: CNPQ, PIC-ME-UFMG, UFVJM 
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SINT0706 - Modelagem Matemática da Pressão e Vazão em Sistemas 

de Distribuição de Água 
 

DIEGO HERBERT PAULA,EVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA,DOUGLAS FREDERICO 

GUIMARAES SANTIAGO,DOUGLAS BARROSO SANTOS,DIOGO RODRIGUES 

TRINDADE,FÁBIO JUNIOR DA SILVA,NEUBER DA SILVA,ATAIR FRANÇA ANTUNIS 

 
E-mail: diego-herbert@hotmail.com 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: A água é de fundamental importância para a vida de todas as espécies. Atualmente, 

notícias de falta e/ou escassez de água tem se tornado comuns. Tendo este panorama de falta de 

água em vista, é necessário atacar o desperdício em todas suas formas. Uma forma de se fazer 

isto é através da localização das perdas (ou fugas) de água nos sistemas de distribuição, 

considerando então o caminho entre o local de armazenamento e o consumidor final. Para isto é 

preciso ter um controle da vazão e da carga hidráulica em cada ponto do sistema e em cada 

instante de tempo. Esta localização das fugas pode ser feita através da modelagem matemática 

dos sistemas de distribuição. Utilizamos neste trabalho um modelo baseado em equações 

diferenciais parciais provenientes da lei de conservação de massa e do movimento. Essas 

equações formam um sistema de equações diferenciais parciais do tipo hiperbólico cuja solução 

analítica exata não é disponível, sendo necessário então o uso de métodos numéricos para 

obtenção de uma solução aproximada. Assim os objetivos deste projeto são a aplicação do 

método das características para resolução numérica das equações diferenciais e a 

implementação e teste do método utilizando códigos na linguagem do SCILAB. Pretende-se 

utilizar o método das características, aplicado inicialmente a um sistema de distribuição 

simplificado, composto de apenas um tubo. Este método transforma o sistema de equações 

diferenciais parciais em equações diferenciais ordinárias, conhecidas como equações de 

compatibilidade, a partir destas será utilizado um método iterativo para a solução. O trabalho se 

encontra em andamento. Atualmente, foram estudadas as equações diferenciais necessárias para 

atacar o problema e o método das características. Os códigos na linguagem do SCILAB estão 

em desenvolvimento. Após esta etapa, o objetivo será introduzir um sistema mais complexo, 

com vários tubos. 

 
Apoio: PROACE - BOLSA INTEGRAÇÃO 
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SINT0707 - Modelo Matemático para Concentração do Monóxido de 

Carbono: aplicação do estudo na cidade de Ipatinga-MG 
 

HEITOR CARDOSO DE BRITO,CARLOS ALBERTO MIREZ TARRILLO 

 
E-mail: carlos.mirez@ufvjm.edu.br 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: O presente trabalho implementa o modelo matemático de Lotka-Volterra, também 

conhecido como presa-predador. Para modelar a evolução temporal das concentrações do gás 

monóxido de carbono atmosférico (COatm) a longo e curto prazos, partindo de hipóteses sobre 

as emissões do referido gás e de dados sobre a mortalidade vegetal. 

Os ajustes realizados no modelo considera primeiramente que os vegetais são os predadores do 

COatm, e também considera o aumento médio da taxa de fotossíntese das plantas em escala 

global (dados globais). 

O modelo matemático analisa dados dos índices de COatm provenientes de medições realizadas 

por estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar localizadas ao longo da cidade 

mineira de Ipatinga – que abriga um grande polo siderúrgico e de bens de capital. A 

possibilidade de aplicar a taxa de fotossíntese de alguma planta/árvore no modelo ira trazer 

novos resultados no comportamento de consumo do 

referido gás pela mesma. 

 

 
Apoio:  
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SINT0708 - PROGRAMA DE TUTORIA PARA A DISCIPLINA DE 

ÁLGEBRA LINEAR 
 

MAURICIO ALVES BARBOSA,DAVID MIGUEL SOARES JUNIOR,EDSON DO 

NASCIMENTO NERES JUNIOR,CARLOS HENRIQUE ALVES COSTA 

 
E-mail: mauricioalvesport@yahoo.com.br 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: Segundo UHLIG (2003) até 1960 a Álgebra Linear era lecionada apenas em cursos de 

pós-graduação. O uso maior dos computadores aumentou a aplicação da Álgebra Linear em 

áreas como a Engenharia, Biologia e Física, a disciplina passou assim a ser oferecida em cursos 

de graduação. Na UFVJM, a disciplina é obrigatória no Curso de Ciência e Tecnologia – 

BC&T. Segundo Celestino (2000) a Álgebra Linear é de fundamental importância para os 

cursos de graduação em ciências exatas, onde tem vastas aplicações. A Álgebra Linear introduz 

uma linguagem e raciocínio abstrato com os quais os discentes não estão acostumados, sendo 

essa uma “disciplina problema” em muitas instituições de ensino superior, já que a disciplina 

tem altos índices de reprovação.   Assim, foi proposto o projeto PROGRAMA DE 

TUTORIA PARA A DISCIPLINA DE ÁLGEBRA LINEAR, realizado no Instituto de 

Engenharia, Ciência e Tecnologia – IECT/UFVJM, campus Janaúba/MG. O projeto ofereceu, 

em horários apropriados aos alunos do BC&T/IECT, aulas de reforço de Álgebra Linear, para 

melhoria de desempenho na disciplina, aumentando a motivação para seguimento no curso, e a 

diminuição dos índices de retenção e evasão dos discentes, uma vez que a disciplina é uma das 

que mais reprova. O projeto Programa De Tutoria Para A Disciplina De Álgebra Linear, 

desenvolvido no IECT/UFVJM – campus Janaúba, selecionou dois (02) alunos, que atuaram 

como Tutores, ministrando aulas de reforço de Álgebra Linear, aos alunos recém-ingressados no 

BC&T (calouros) e também aos alunos repetentes e/ou com dificuldades de aprendizagem nesta 

disciplina. Os discentes selecionados e os professores envolvidos no projeto se reunirão 

semanalmente para:    Preparar testes para diagnóstico de conhecimentos e dificuldades; 

Escolher um horário de atendimento que seja favorável à maioria dos alunos;   Discutir e 

debater o conteúdo a ser trabalhado, bem como a metodologia utilizada nas aulas;   Sanar 

possíveis dúvidas dos Tutores e de outros alunos referentes à disciplina;   Fazer uma 

avaliação interna do projeto;   Procurar estratégias de melhoria e ampliação do projeto…etc.  

Foram aplicados testes aos alunos no início e no final de cada semestre letivo. Com o objetivo 

de conhecer melhor as dificuldades de cada aluno, buscando melhorias e soluções, estes testes 

ainda serviram de referência para uma avaliação interna do projeto e para elaboração do 

conteúdo a ser ministrado. 

 
Apoio: OS AUTORES DO PROJETO AGRADECEM O APOIO DO INSTITUTO DE 

ENGENHARIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IECT/UFVJM, CAMPUS JANAÚBA/MG NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO, AGRADECEMOS AINDA AOS DISCENTES 
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SINT0709 - Seminários de Física-Matemática 
 

EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA,SAMUEL CLAYTON MELQUÍADES 

SANTOS,DOUGLAS FREDERICO GUIMARAES SANTIAGO 

 
E-mail: eduardoscarquette@yahoo.com.br 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: Este projeto de ensino, com bolsa ministrada pelo PROAE, tem como objetivo a 

implantação dentro do ICT de seminários semanais, tendo como tema conteúdos de aplicações 

em Matemática e Física, tendo como público alvo alunos e professores do ICT, com o foco em: 

-Ampliar a participação dos alunos de graduação em atividades relativas à produção acadêmica 

na Universidade; -Contribuir com a dinamização do processo de ensino, sua relação com o 

conhecimento e aprendizagem; -Incentivar o estudo e a apresentação de propostas, aprimorando 

condições de oferta do ensino de graduação da UFVJM; -Desenvolver materiais e avaliações 

com características inovadoras. O projeto se divide em quatro partes: 1)Seminários; 

2)Apostila; 3)Relatório; 4)Apresentação no Sintegra. Os seminários, todas as quintas das 18h às 

20h, horário comum à disponibilidade da maioria, no auditório 253 do prédio do ICT, com 

capacidade para 60 pessoas. Para as apostilas de cada palestra, foi utilizada a linguagem LaTex, 

e a parte do conteúdo abordado foi detalhado o que foi discutido, apresentando referências 

apropriadas. Estas são redigidas pelos alunos bolsistas com auxílio dos coordenadores do 

projeto. Foram apresentados 16 seminários: -Códigos Quânticos de Correção de Erros – Uma 

Aplicação da Álgebra Linear –  Prof Douglas Santiago (3 seminários); -Introdução à Teoria de 

Grafos – Prof Anderson Porto e Mattheus Aguiar (4); -Transformada de Fourier e Aplicações – 

Moacir Aloysio Nascimento, doutorando em Matemática pela UFMG (1); -Propagação de 

Feixes Eletromagnéticos em Meios Uniaxiais – Prof Alexandre Moura (3); -Grupos 

Cristalográficos – Prof. Douglas Santiago e Eduardo Scarquette (3); -Física dos Instrumentos 

Musicais – Prof. Olavo Cosme (1); -Os Grupos de Rotação Aplicados à Equação de Dirac – 

Mattheus Aguiar (1). Destes seminários, houve presença de 6,2 estudantes em média. A 

primeira apostila já está pronta, e duas outras estão em processo de finalização. O projeto obteve 

sucesso, tendo uma boa média de público, apesar de a carga horária do curso contribuir 

negativamente. Ainda assim, a presença constante de alguns indica que os seminários tiveram a 

qualidade prevista. As apostilas produzidas, como a primeira sobre computação quântica, 

apresentam várias propostas de tarefas envolvendo conceitos de Álgebra linear que os alunos 

estudam no curso de Álgebra Linear do BCT e que poderão eventualmente ser utilizados em 

sala como estudos dirigidos ou trabalhos. 

 
Apoio: PROAE 
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SINT0710 - UTILIZAÇÃO DE TDIC'S NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 
 

MAYARA ARAÚJO FERREIRA,RAUL BARCELOS GUIMARAES RODRIGUES,ADRIANA 

ASSIS FERREIRA,EDUARDO GOMES FERNANDES 

 
E-mail: mayaraaraujo012@yahoo.com.br 

 
Área: MATEMÁTICA 

 

Resumo: O projeto consistiu na elaboração e realização de um curso que visava atualizar a 

forma como certos conteúdos de Matemática são ministrados na sala de aula, possibilitando que 

os mesmos sejam abordados de maneira tecnológica e interessantes, aumentando o interesse dos 

alunos pela disciplina e facilitando seu entendimento. Antes da elaboração do curso foi feito um 

estudo sobre a utilização de TDIC’s, suas vantagens e desvantagens. Feito isso, para 

desenvolvimento do curso foi realizado um questionário on-line, com o objetivo de identificar 

os conteúdos que os professores gostariam de se atualizar/capacitar em relação a utilizações das 

TDIC’s no ensino da Matemática, o mesmo foi feito através de uma votação realizada pelos 

professores. Este questionário foi elaborado em consonância com os iténs dispostos nos artigos 

CNB’s E PCN’s. As respostas obtidas no questionário on-line mostram que os conteúdos mais 

votados foram: trigonometria e Geometria Espacial por professores do ensino Fundamental, 

Ângulos entre retas paralelas e Transversais e Teorema de Pitágoras por professores do ensino 

Médio. Sendo assim esses quatro assuntos foram selecionados para serem tratados durante o 

curso. Em um 1º momento o curso de capacitação (projeto piloto) foi ofertado a uma turma de 

15 professores, contendo professores que lecionam nas séries finais do Ensino Fundamental e os 

que atuam no Ensino Médio das escolas públicas localizadas no Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri. O mesmo foi desenvolvido e organizado pela equipe envolvida no projeto através de 

diversas pesquisas que possibilitaram o desenvolvimento de atividades que ao mesmo tempo 

serviram para atualização de conteúdos de matemática e para que os professores pudessem 

utilizar o material do curso, basicamente videoaulas e atividades envolvendo TDIC’s, em suas 

práticas de sala de aula. Toda a execução do curso foi na plataforma Moodle da Diretoria de 

Educação Aberta e a Distância DEAD/UFVJM. Como resultado do projeto confirmamos que as 

TDIC’s se mostram como adequadas para apoiar a atualização dos temas propostos. 

 
Apoio: PROAE, PROGRAD 
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SINT0711 - Criação de um pacote no R para realizar comparações 

múltiplas bayesianas 
 

SARA CRISTINA COELHOS SOARES,AMANDA SOUZA FÉLIX,ARTHUR HEILLON DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO,CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS,FERNANDA ALVES 

ARAÚJO,LUANA OLIVEIRA NEVES,AMANDA ROCHA CHAVES,PAULO CÉSAR DE 

RESENDE ANDRADE 

 
E-mail: saracristinacoelhosoares@hotmail.com 

 
Área: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 

Resumo: Na experimentação, o pesquisador utiliza a análise de variância para avaliar se há 

diferenças entre os níveis de um fator qualquer através do teste F. Caso a hipótese de igualdade 

seja rejeitada, deve-se buscar procedimentos para testar se existem diferenças reais entre níveis 

do fator. Se o fator for qualitativo e não-estruturado, procedimentos de comparações múltiplas 

(PCM) devem ser aplicados. Os PCM são, depois do teste F na análise de variância, a 

metodologia estatística mais usada. Entretanto, se são o segundo em uso certamente são o 

primeiro em mau uso. Essa informação é muito preocupante porque esses procedimentos são 

um dos tópicos da estatística aplicada que causam muito interesse, concepções errôneas, 

equívocos e em geral, problemas. A seleção de um PCM apropriado requer uma avaliação 

extensiva das informações disponíveis sobre a situação de cada teste. Informações sobre a 

importância dos erros de tipo I, poder, simplicidade computacional e assim por diante, são 

extremamente importantes para o processo de seleção. Além disso, a seleção depende de dados 

que estejam em conformidade com as pressuposições de validade da análise - as amostras 

devem ser selecionadas de forma aleatória e independente; os resíduos devem ser normalmente 

distribuídos e as variâncias devem ser homogêneas. Entretanto, a maioria dos PCM apresentam 

como característica a ambiguidade e problemas quanto ao controle do erro tipo I. Uma 

alternativa é o uso de procedimentos bayesianos. Dentre eles, há de se destacar a implementação 

dos testes dbayes e pbayes por Andrade et al, que tornou possível a comparação de médias de 

tratamentos com dados homo e heterocedásticos, balanceados ou não, no contexto do 

delineamento inteiramente ao acaso. Os mesmos autores estão desenvolvendo funções para os 

testes dbayes e pbayes, no contexto de delineamentos completamente aleatorizados e em 

esquema fatorial, no software R. Até então, essas comparações eram feitas por testes 

convencionais apesar de não serem indicados para essas situações com variâncias heterogêneas 

e números de repetições diferentes, resultando em uma análise não confiável. O objetivo da 

pesquisa é incorporar as funções desenvolvidas, em um pacote no R. Assim, a criação do pacote 

no R torna possível a comparação de médias de tratamentos com números de repetições 

diferentes, não se limitando a variâncias homogêneas e normalidade nos erros, permitindo mais 

alternativas de escolha para o usuário. 

 
Apoio: AO PIBITI/UFVJM PELO APOIO FINANCEIRO 
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SINT0712 - Implementação dos testes pbayes e dbayes para DBC e 

fatorial 
 

FERNANDA ALVES ARAÚJO,AMANDA SOUZA FÉLIX,ARTHUR HEILLON DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO,CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA RAMOS,LUANA OLIVEIRA NEVES,SARA 
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ANDRADE 

 
E-mail: fernanda.araujo01@yahoo.com 

 
Área: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 

Resumo: Um problema muito comum na ciência e também na indústria é a comparação das 

médias de alguns tratamentos de interesse, para determinar quais desses tratamentos diferem 

entre si, caso essa diferença exista. Caso o teste F na análise de variância seja significativo, 

havendo mais de dois tratamentos e sendo eles de natureza qualitativa, procedimentos de 

comparações múltiplas (PCM) são então utilizados para testar a diferença entre os tratamentos. 

O grande problema desses testes é a ambiguidade dos resultados, que dificulta a interpretação. 

Um segundo problema, não menos importante, é o do controle do erro tipo I. A seleção de um 

PCM apropriado requer uma avaliação extensiva das informações disponíveis sobre a situação 

de cada teste. Informações sobre a importância dos erros de tipo I, poder, simplicidade 

computacional e assim por diante, são extremamente importantes para o processo de seleção. 

Além disso, a seleção de um PCM depende de dados que estejam em conformidade com as 

pressuposições de validade da análise de variância - as amostras devem ser selecionadas de 

forma aleatória e independente; os resíduos devem ser normalmente distribuídos e as variâncias 

devem ser homogêneas. Uma vez que um ou mais desses pressupostos podem ser violados para 

um determinado conjunto de dados, é importante estar ciente de como isso afetaria um 

procedimento inferencial. Selecionar rotineiramente um procedimento sem uma cuidadosa 

consideração de informações disponíveis e alternativas podem reduzir severamente a 

confiabilidade e a validade dos resultados. Uma alternativa é o uso de procedimentos 

bayesianos. Dentre estes, há de se destacar que a implementação dos testes dbayes e pbayes, por 

Andrade et al., em código R, torna possível a comparação de médias de tratamentos com dados 

homo e heterocedásticos, balanceados ou não, no contexto do delineamento inteiramente ao 

acaso. Até então, essas comparações eram feitas por testes convencionais apesar de não serem 

indicados para essas situações com variâncias heterogêneas e números de repetições diferentes, 

resultando em uma análise não confiável. O objetivo da pesquisa é implementar, em código R, 

os testes dbayes e pbayes, no contexto de delineamentos em blocos casualizados e em esquema 

fatorial, independentemente da satisfação ou não dos pressupostos de validade da análise de 

variância. Assim, a implementação de testes fornece mais uma possibilidade de escolha para o 

usuário. 

 
Apoio: À FAPEMIG PELO APOIO FINANCEIRO 
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SINT0713 - Modelagem da confiabilidade de equipamentos 
 
JOÃO PEDRO SILVA GOMES ,ALBEDES SANTOS COUTO,EDUARDO FELIPE ANDRADE 

GONSALVES,PAULO CÉSAR DE RESENDE ANDRADE 

 
E-mail: jpgomeess@gmail.com 

 
Área: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 

Resumo: O estudo de confiabilidade teve sua origem na área militar em meados de 1950, pós-

guerra, nos Estados Unidos e sua importância vem crescendo com o passar dos anos. 

Atualmente notam-se aplicações do estudo de confiabilidade no setor energético, em linhas de 

transmissão, em linhas férreas, aplicada em manutenção de equipamentos em fábricas dos mais 

diversos setores da economia e aplicada no estudo de componentes de produtos mais 

complexos. A confiabilidade de um produto pode ser definida como “a probabilidade de um 

sistema ou item desempenhar satisfatoriamente a função requerida, sob condições de operação 

estabelecidas, por um período de tempo pré-determinado”. Confiabilidade usualmente está 

associada a uma distribuição de probabilidade que tem o intuito de expressar matematicamente 

ou modelar o que ocorre na realidade com os objetos estudados. A modelagem pode ser 

paramétrica ou não paramétrica. Modelos paramétricos exigem a pré-suposição de uma 

distribuição de probabilidades que melhor se adéqua aos dados em estudo. As distribuições 

Exponencial, Lognormal, Gama e Weibull são as mais utilizadas em estudos de confiabilidade, 

com características únicas que definem sua aplicabilidade. A modelagem de confiabilidade deve 

se basear na análise de dados de falha. Independente do tipo da modelagem e da fonte de dados 

utilizada, fica claro que o estudo de confiabilidade vem ganhando espaço devido a sua 

importância. É fácil perceber que toda falha de um produto, seja na etapa de desenvolvimento, 

produção ou mesmo quando já está em posse do cliente, gera para a organização um custo. Esse 

custo pode ter sua fonte no próprio produto onde ocorreu a falha, no investimento necessário 

para redesenhar a linha de produção ou um processo em específico ou mesmo o custo da perda 

de imagem junto a um cliente. Quando a falha acontece em um equipamento, o custo de 

produção parada é o mais facilmente perceptível, juntamente com o custo de conserto do 

equipamento ou dos danos que a sua falha pode ter causado em outros equipamentos ou até 

mesmo danos à saúde dos trabalhadores. Independente do caso existe uma necessidade urgente 

de se estudar as falhas com o intuito de diminuir sua ocorrência e prever o seu acontecimento.   

Esse trabalho vem ao encontro desta necessidade. O presente trabalho foca no estudo e nos 

métodos para modelagem da confiabilidade. O objetivo é propor e implementar no R, modelos 

matemáticos para descrever a confiabilidade de um produto com o passar do tempo. 

 
Apoio: AO CNPQ PELO APOIO FINANCEIRO 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

7
2
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0714 - APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE FERRO 

ZERO-VALENTE SUPORTADAS EM SBA-15 PARA 

REMEDIAÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA COM 

METRONIDAZOL 
 

DANIELA PROCOPIO OLIVEIRA DE AGUIAR,DÉBORA VILELA FRANCO 

 
E-mail: danielaprocopiooa@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: O Metronidazol (MNZ) é um medicamento considerado anti-infeccioso e antibiótico, 

usado para tratar uma grande variedade de infecções. Ele atua interrompendo o 

crescimento de certas bactérias e parasitas. A elevada produção e uso do MNZ têm 

levado a contaminação de água superficial e subterrânea. O presente estudo apresenta a 

degradação do MNZ tanto com nanopartículas de ferro zero-valente (nFZV) não suportado, em 

água, como com as estabilizadas em sílica nanoestruturada denominada SBA-15 (Santa Barbara 

Amorfo nº.15) (nFZV/SBA-15) e em sílica gel (nFZV/SIL). As imagens de MEV mostraram 

que as partículas têm tamanho médio de 500 nm e foram bem dispersadas na superfície do 

suporte de nanosílica. Os estudos de caracterização estrutural foram realizados por meio da 

técnica de Difração de Raios-X (DRX), e os difratogramas de raios-X da SBA-15 e das 

nFZV/SBA-15 e nFZV/SIL apresentaram picos de difração que correspondem a estrutura cúbica 

de corpo centrado das nanopartículas α-Feº. O desaparecimento das espécies parentais foi 

monitorado por CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência). Os resultados mostraram que 

as nFZV/SBA-15 foram capazes de remover completamente o MNZ em um pequeno intervalo 

de tempo. A remoção completa foi obtida em 5 min com as nFZV/SBA-15, na frequência de 

agitação de 250 rpm, contendo 100 mg das nanopartículas e concentração inicial do MNZ de 10 

mg L -1 . O presente trabalho demonstra que o processo de tratamento redutivo alternativo 

fazendo uso de nFZV/SBA-15 é muito promissor para a eliminação de fármacos, como é o caso 

do MNZ, quando comparado com os resultados obtidos com a utilização das nFZV/SIL nas 

mesmas condições. 

 
Apoio: CAPES, GEQAM, UFVJM 
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SINT0715 - Aplicação do efeito fotoelétrico na produção de energia 

elétrica: uma vila sustentável 
 
DANIELLY SANTA BÁRBARA SIMÕES THOMASI,CLARA ELISA FONSECA MAGALHÃES , 

ISABELA CRISTINA PASCOAL REIS ,JORDAN PATRICK BRAGA SANTOS,JOSÉ 

LEONARDO PRATES,FLAVIANA TAVARES VIEIRA TEIXEIRA,HENRIQUE APARECIDO 

DE JESUS LOURES MOURÃO 

 
E-mail: danysimoesth@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: O efeito fotoelétrico empregado na produção de energia elétrica através do efeito 

fotovoltaico vem ganhando força no Brasil e o desenvolvimento tecnológico pode tornar o uso 

de células solares economicamente viável, possibilitando um retorno econômico a longo prazo. 

Além disso, a utilização da energia elétrica gerada a partir de células fotovoltaicas como fonte 

alternativa de energia representa maior sustentabilidade, pouca manutenção, podendo operar 

junto à rede elétrica pública. Neste sentido, este trabalho apresentado na disciplina de Química 

Tecnológica I (CTD130) do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

(BCT) visou demonstrar através de uma maquete uma espécie de ‘vila sustentável’, típica da 

região de Diamantina_MG, demonstrando o uso do efeito fotoelétrico, convertido em efeito 

fotovoltaico para produção de energia elétrica residencial. Buscou-se entender todo o princípio 

de seu funcionamento, desde a captação dos fótons pela placa fotovoltaica até a formação da 

corrente elétrica e funcionamento do sistema. O trabalho baseou-se em conhecimentos aplicados 

de química sobre energia quantizada e fótons, especialmente sobre a interação da luz com a 

matéria. Durante a confecção da maquete, quatro células fotovoltaicas foram ligadas em série, e 

utilizando-se uma lâmpada como fonte luminosa próxima a estas placas, foi possível gerar 

corrente elétrica continua para a alimentação dos postes e o funcionamento do moinho que 

estavam representados na maquete. Para a execução deste projeto investiu-se aproximadamente 

R$ 150,00. Com auxílio de um medidor de consumo de energia, constatou-se que o consumo 

era de 0,14mA, e a energia gerada pelo sistema era de 11,9 mA, sendo que cada placa poderia 

produzir até 100mA, totalizando uma capacidade máxima de produção de 400mA para o 

sistema. Extrapolando para um sistema residencial de aproximadamente 4 pessoas, haveria a 

necessidade de um sistema de 2Kwp, que teria um investimento inicial médio de 

aproximadamente R$ 22.000,00. Embora o investimento inicial seja elevado para a realidade do 

Brasil, se tivermos mais investimentos em ciência e tecnologia e o despertar de interesse das 

autoridades públicas e empresários, a energia solar sustentável poderá se tornar uma realidade 

para a sociedade brasileira. 

 
Apoio: ICT - BCT - UFVJM 
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SINT0716 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE EXTRATOS DE Psidium 

guinensse Sw. 
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ALCANTARA,PATRÍCIA MACHADO DE OLIVEIRA,CECILIA DE SOUZA OLIVEIRA 

BENTO,ROQUELINE RODRIGUES SILVA,NARA RÚBIA PEREIRA,MARIANA DAS GRAÇAS 

AUGUSTA CÉSAR,IVISSON BORGE DOS REIS 

 
E-mail: alexandremilanez23@hotmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: A espécie P. guineense é conhecida popularmente no Brasil como araçá, araçá do 

campo ou araçaí. A planta é amplamente utilizada na medicina tradicional no tratamento de 

doenças urinárias, diarreia, gastrite, resfriados, bronquite, infecções oportunistas, dores de 

dentes e problemas na gengiva. Estudos realizados, demonstram as atividades antimicrobiana e 

antifúngica para os extratos das folhas e frutos da espécie. 

O material vegetal foi coletado na cidade de Botumirim/MG, a exsicata foi depositada no 

Herbário DIAM, sob n° 5788. Folhas de P. guineense foram secas a temperatura ambiente até 

peso constante, em seguida pulverizadas e submetidas à extrações sucessivas por maceração, 

com hexano e posteriormente com dicloromentano. Após evaporação dos solventes obteve-se os 

respectivos extratos. Amostras desses extratos foram submetidas à cromatografia em coluna, por 

via úmida, com solventes em ordem crescente de polaridade. As frações obtidas foram 

submetidas à análise por cromatografia em fase gasosa acoplada a detector de ionização de 

chama (CG-DIC), para a análise quantitativa de seus constituintes e obtenção dos índices de 

retenção e, posteriormente, à análise por cromatografia em fase gasosa acoplada a detector de 

espectrometria de massas (CG-EM), para a análise qualitativa e confirmação da composição. 

As análises por CG-FID e CG-MS permitiram verificar a predominância de hidrocarbonetos e 

terpenos em ambos os extratos. Vários dos compostos identificados têm ocorrência em óleos 

essenciais e aplicação cosmética, farmacêutica com atividade biológica já descrita na literatura. 

O fracionamento do extrato hexânico conduziu ao isolamento do terpeno esqualeno e do 

esteróide β-sitosterol. 

O estudo realizado contribuiu para a identificação e caracterização dos constituintes químicos 

dos extratos de P. guinensse, por meio de técnicas tradicionais e hifenadas de cromatografia. 

Vários dos compostos identificados são descritos pela primeira vez para a espécie. 

 
Apoio: UFVJM, UFMG, DEQUI, FAPEMIG, CAPES, CNPQ, MEC, PET-QUIMICA E 

NEPRONAT. 
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SINT0717 - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 

TRANSDUTORES ELETROQUÍMICOS A BASE DO POLI(ÁCIDO 

4-CUMÁRICO) COM APLICAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE 

UM IMUNOSSENSOR PARA DENGUE 
 

ISABELA JORGE DIAS,PRISCILA IZABELA SOARES,CÁTIA DA CRUZ SANTOS,LUCAS 

FRANCO FERREIRA 

 
E-mail: isabelajdias@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Os biossensores, devido a especificidade/seletividade do componente biológico 

atrelado à sensibilidade do transdutor, caracterizam-se como ótimas metodologias para 

diagnósticos de doenças utilizando-se sistemas do tipo point-of-care. Neste trabalho, 

desenvolveu-se um imunossensor com sistema de detecção para anticorpos de classe IgG, 

constituído pela imobilização do antígeno NS1 da dengue, sobre eletrodos de grafite 

modificados, eletroquimicamente, com poli(ácido 4-cumárico). Eletrodo de Grafite (EG 29,7 

mm²) foi empregado como eletrodo de trabalho, Ag/AgCl (KCl 3,0 M) como eletrodo de 

referência e um fio de platina como contra eletrodo. O monômero ácido 4-cumárico foi 

preparado em concentração 2,50 mM contendo 0,50 M de eletrólito suporte, sendo investigados 

os ácidos perclórico e sulfúrico. Avaliou-se ainda, na formação do polímero, o número de ciclos 

de potencial (25, 50, 75 e 100). Fixou-se a faixa de potencial de +0,20 a +1,40 V e velocidade 

de varredura em 50 mV/s para todas as análises.  A eletroatividade do filme polimérico 

formado, e a eficiência da transferência eletrônica foram estudadas, respectivamente, em 

solução do eletrólito suporte e do par redox ferrocianeto/ferricianeto de potássio. Na primeira 

análise, observou-se a presença de dois pares redox na mesma região de potencial registrada na 

eletropolimerização, confirmando a presença de um material eletroativo adsorvido sobre EG.  

Com relação a transferência eletrônica, notou-se um bloqueio parcial na resposta do EG 

modificado que pode estar relacionada com interações entre o polímero e a sonda redox. A 

morfologia dos filmes poliméricos foi avaliada por Microscopia Eletrônica de Varredura, e 

notou-se que não houve recobrimento total da superfície do EG.  Como o eletrodo de trabalho 

possui uma grande área superficial, o filme formado praticamente não adsorveu de forma 

homogênea sobre a mesma. Visando uma aplicação da plataforma, construiu-se um 

imunossensor para diagnóstico da dengue através da imobilização do antígeno NS1, e o 

reconhecimento de anticorpos de classe IgG, onde empregou-se a técnica de Espectroscopia de 

Impedância Eletroquímica. Estudos iniciais mostram que os espectros obtidos apresentaram 

comportamento idêntico para ambos os casos, ou seja, não foi possível observar diferenças na 

resposta do dispositivo antes, e pós contato com os anticorpos. Desta forma, verifica-se a 

necessidade de otimização das condições de imobilização, e consequentemente na resposta do 

imunossensor. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E UFVJM 
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SINT0718 - DESENVOLVIMNETO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS 

PARA QUANTIFICAÇÃO DE ATENOLOL EM COMPRIMIDOS 
 

MARCIO TULIO SANTOS MENDES,JORDANA PEREIRA STARLING,DÉBORA VILELA 

FRANCO 

 
E-mail: marciotsm17@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: O atenolol, 4-[-2-Hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]benzenoacetamida, é um 

agente β-bloqueador seletivo, isto é, exibe afinidade ligeiramente maior pelos receptores β1 do 

que pelos receptores β2. Os β-bloqueadores, entre eles, o atenolol, exercem seu efeito 

farmacológico bloqueando os receptores β-adrenérgicos, levando à redução na contratilidade 

miocárdica e na frequência cardíaca. Da mesma forma que o propranolol, o atenolol é muito 

utilizado em todos os graus de hipertensão e também no tratamento da angina e arritmias 

cardíacas. O atenolol possui peso molecular 266,34 g e é um pó cristalino branco ou quase 

branco, apresenta ponto de fusão de 146-148 oC, é solúvel em metanol, acetona e 

dimetilsulfóxido; levemente solúvel em etanol 96%; pouco solúvel em água e isopropanol; 

muito pouco solúvel em acetona, dioxano e praticamente insolúvel em acetonitrila, acetato de 

etila e clorofórmio. Diversos métodos têm sido desenvolvidos para a análise do atenolol em 

formulações farmacêuticas. Entretanto, a maioria dos métodos descritos na literatura, de modo 

geral, envolve métodos por CLAE convencional, a qual requer instrumentação complexa e de 

alto custo, além de um excessivo tempo de análise e necessidade de grandes volumes de 

solventes orgânicos tóxicos. Através da literatura é observado que diversos métodos 

espectrofotométricos na região do visível têm sido descritos para quantificar atenolol em 

formulações farmacêuticas, a necessidade de métodos simples, rápidos, de baixo custo e com 

baixo consumo de reagentes e solventes torna-se evidente, especialmente para análises de 

controle de qualidade, do atenolol. Considerando que atenol é solúvel em soluções ácidas 

diluídas, foi testado o ácido acético 0,01 mol L-1, como método alternativo. Foi realizada a 

validação do novo método avaliando sua linearidade, especificidade, seletividade, intervalo, 

limite de detecção, precisão, exatidão e robustez. O método foi linear na faixa entre 0,08 a 0,13 

mg mL-1, apresentou bom coeficiente de correlação (r2 >0,99) e adequados limites de 

quantificação (0,0148 mg mL-1) e detecção (0,0115 mg mL-1). Foi obtido coeficiente de 

variação (< 5,0%) e boa porcentagem de recuperação. O método foi aplicado para determinação 

do atenolol em duas marcas de comprimidos e os resultados estavam em concordância com os 

valores declarados pelos fabricantes, em nível de 95% de confiança. 

 
Apoio:  
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SINT0719 - DETERMINAÇÃO DE CAROTENÓIDES EM PITAIA 

VERMELHA (Hylocereus polyrhizus) E BRANCA (Hylocereus 

undatus) 
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Resumo: A pitaia vem sendo muito estudada devido ao aumento do seu consumo em geleias, 

sucos, sorvetes, doces ou apreciada in natura, o que faz necessário investigar seus potenciais 

nutricionais e funcionais. A fruta é bastante atraente e sua polpa apresenta sabor levemente 

adocicado, o que desperta a atenção além de ser considerada altamente nutritiva, com alto teor 

de água, minerais, açúcares, compostos antioxidantes e de baixo valor calórico. Os carotenóides 

são pigmentos naturais, sendo caracterizados estruturalmente por uma longa cadeia de duplas 

ligações conjugada. São compostos lipossolúveis responsáveis pela cor atraente e característica 

de muitos alimentos. Um dos maiores interesses em relação aos carotenóides, está relacionado a 

sua ação antioxidante que reduz o estresse oxidativo do organismo, atuando na prevenção de 

determinados tipos de câncer, de doenças cardiovasculares, bem como sobre o sistema 

imunológico. Assim, o objetivo desse estudo é quantificar o teor de carotenóides em pitaia 

branca e vermelha simulando processos que envolvam congelamento e aquecimento da polpa. A 

polpa da pitaia passou por simulação de processos industriais que envolvem aquecimento em 

diferentes tempos (2, 5 e 10 min) e temperaturas (40, 60 80°C), e armazenamento com até 3 

ciclos de gelo e degelo. Assim, homogenizou 2g da polpa da pitaia com o solvente metanol 60% 

(pH 2), deixou-se descansar por 1h na geladeira ao abrigo de luz. Logo, a amostra foi 

centrifugada por 15 minutos à 3000 rpm, filtrada a vácuo e lavado 3 vezes com o mesmo 

solvente afim de completar o volume de 10,0 mL. O extrato final foi mantido em repouso por 2h 

na geladeira e em seguida foram realizadas as quantificações. A quantificação de carotenóides 

foi realizada empregando um espectrofotômetro UV/Vis digital marca Femto 700 plus. As 

leituras dos extratos foram feitas à 460 nm. Determinou-se o teor de carotenóides totais através 

de uma equação descrita na literatura que leva em conta a absorbância, o volume final e a massa 

da amostra. Os resultados obtidos indicaram a presença de carotenóides apenas na pitaia 

vermelha com 662,9 ± 46,64 ug/100g na polpa in natura. Com a exposição da polpa da pitaia à 

diferentes tempos e temperaturas foi possível concluir que a concentração de carotenóides 

diminuí em relação a polpa in natura. Nos ciclos de gelo e degelo o mesmo foi observado. Os 

menores teores de carotenóides foram obtidos nas amostras expostas a 80°C durante 5 min com 

235,34 ± 15,43 ug/100g. 

 
Apoio: Á UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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SINT0720 - Determinação de MDMA (Ecstasy) por Voltametria de 

Pulso Diferencial Usando Eletrodo de Diamante Dopado com Boro 
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Resumo: O MDMA (Ecstasy) é uma substância simpatomimética com características 

alucinógenas. Estudos mais recentes mostram que a cerca de 19,4 milhões de usuários em todo 

o mundo. Métodos rápidos, precisos e de maior facilidade são de grande importância para 

triagem clínica e forense em matrizes variadas para o MDMA e outros estimulantes tipo 

anfetamínicos. Os métodos Eletroanalíticos podem ser uma alternativa com todas as 

características supracitadas, além de proporcionar e oferecer um método simples e de baixo 

custo para a triagem do MDMA e outros ATS em diferentes matrizes. No presente trabalho foi 

desenvolvido um método simples, rápido e de baixo custo para determinar o MDMA em 

amostra de comprimidos e saliva humana usado a detecção voltamétrica com eletrodo de 

diamante dopado com boro (BDD). O comportamento eletroquímico do MDMA foi avaliado 

pela voltametria cíclica em Tampão Briton-Robson(TBR) 0,1mol L-1 de pH 2,0 a 12,0 na célula 

eletroquímica, tendo como eletrodos de trabalho o BDD (dopagem de 8.00ppme área de 

o.13cm2), de referência Ag/AgCl (KCL saturado) e como auxiliar um fio de patina. A detecção 

por voltametria de pulso diferencial (VPD) foi avaliada para melhor identificação e 

quantificação do MDMA. O padrão de MDMA e as amostras de comprimidos foram cedidos 

pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. As melhores condições 

foram obtidas em TBR pH 10, onde foram observados dois picos de oxidação para o MDMA 

em 1,1 e 1,3 V. A avaliação do pré-tratamento eletroquímico do BDD foi realizado, sendo o 

tratamento catódico escolhido para detecção do MDMA pela VPD. Os parâmetros da VPD 

foram otimizados em função da melhor sensibilidade e seletividade para determinação do 

MDMA com velocidade de varredura de 30 mV s-1 e a amplitude de pulso de 100 mV. Uma 

boa repetibilidade foi obtida para 10 análises consecutivas de MDMA (1,3 x 10-4 mol L-1 ), 

com desvio padrão relativo de 3,0 %. Uma ampla faixa linear também foi alcançada de 1,06 a 

422 μmol L-1 (R = 0,998) com baixo limite de detecção de 0.1 μg mL-1 . Os estudos de adição 

e recuperação de MDMA nas amostras de comprimidos e saliva foram realizados, sendo obtidos 

valores próximos de 100%. O método proposto mostra grande perspectiva para determinação de 

MDMA em matrizes de interesse clínico e forense. Os estudos de possíveis interferentes e 

validação da metodologia ainda estão sendo realizados. 

 
Apoio: UFVJM, PET-QUIMICA, DEQUI, CNPQ, CAPES, FAPEMIG POLICIA CIVIL 
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SINT0721 - Determinação Espectrofotométrica de Íons dos Metais 

Ferro e Cobre em Combustível Etanol Comercializado no Norte de 

MG 
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MOREIRA BITTENCOURT RIGUEIRA,LUIZ ROBERTO MARQUES 

ALBUQUERQUE,LÁZARO CHAVES SICUPIRA,SÁVIO EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA 

 
E-mail: biancala13@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Podemos notar que nos últimos anos a procura por combustíveis renováveis vem 

crescendo e os chamados biocombustíveis estão cada vez mais ganhando espaço no gosto do 

consumidor. O etanol em particular é um substituto eficiente dos não-renováveis combustíveis 

fósseis mas, apesar de sua importância poucos estudos são realizados no norte de Minas Gerais 

a respeito de sua qualidade. Pensando nisto, este estudo visa efetuar medições para mensurar a 

qualidade do etanol comercializado na região Norte de Minas Gerais. A metodologia utilizada 

contempla a determinação de íons dos metais Cobre e Ferro por espectrofotometria UV/visível. 

Para tal uma curva de calibração foi construída usando padrões de alta qualidade adquiridos 

comercialmente. Como os íons dos metais Ferro e Cobre não absorvem radiação na região do 

UV, foi necessário fazer a sua complexação com o ligante 1,10-fenantrolina. As nove amostras 

foram coletadas em postos de combustíveis de diferentes fornecedores nacionais. Além das 

determinações dos íons de metais Cobre e Ferro, serão realizadas análises de densidade, pH e 

condutividade elétrica. Após esses experimentos poderemos concluir se estas amostras 

apresentam parâmetros que estão concordantes com a legislação estabelecida pela Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Após o estudo com a 1,10-fenantrolina, replicaremos todo o 

experimento substituindo o ligante pelos íons Tiocianato, permitindo assim uma comparação 

direta da sensibilidade de detecção de ambos os íons. 

 
Apoio: PIBIC-CNPQ, FAPEMIG, CAPES, CNPQ E UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

7
3
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT0722 - DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE ÍONS DE 

CHUMBO EM ÁGUA USANDO ELETRODO DE GRAFITE 

PIROLÍTICO MODIFICADO COM δ-FEOOH 
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MIRANDA,KARINE SILVA,ANDRE SANTIAGO AFONSO 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: O chumbo (Pb) é reconhecido como um metal pesado tóxico, potencialmente poluente 

e cancerígeno, encontrado na classe de micro poluentes (SANTOS, 2013). Várias técnicas de 

detecção são utilizadas para a sua quantificação, sendo uma delas a determinação eletroquímica 

que é bastante interessante devido ao seu baixo custo e portabilidade, além de apresentar alta 

sensibilidade. Os óxidos de ferro apresentam notável diversidade de propriedades e uma 

química muito interessante devido às suas propriedades magnéticas, elétricas, físico-químicas e 

morfológicas, que os tornam muito importantes do ponto de vista científico e tecnológico 

(OLIVEIRA; FABRIS; PEREIRA, 2013). As vantagens dos óxidos de ferro para aplicação em 

processos catalíticos são diversas como: relativamente barato, alta seletividade e possuem fácil 

processo de síntese (OLIVEIRA; FABRIS; PEREIRA, 2013). O presente estudo visou 

desenvolver um método eletroanalítico para determinação de íons Pb2+ com maior 

sensibilidade utilizando-se de um eletrodo de grafite pirolítico modificado com filme de δ-

FeOOH, como eletrodo de trabalho, além de um eletrodo de referência de Ag/AgCl, e um contra 

eletrodo de platina. O eletrodo de grafite pirolítico foi modificado com diferentes concentrações 

de δ-FeOOH (2, 3 e 4 mg) diluídas em etanol 99%.  A técnica voltamétrica empregada consistiu 

na Voltametria de Onda Quadrada que se baseia em medidas de corrente originadas de pulsos de 

potencial. A melhor resposta para os íons de Pb2+ deu-se utilizando o filme com 2mg/ml de δ-

FeOOH, e os parâmetros voltamétricos: potencial de deposição: -1,2V, tempo de deposição: 

120s, frequência: 60Hz, amplitude: 80mV e variação de potencial: 10mV resultando no limite 

de detecção de 29nM e o limite de quantificação 88nM, além de apresentar maior sensibilidade, 

reprodutibilidade e resolução, quando comparado com eletrodos não modificados. O estudo 

serve de base para subsidiar futuros estudos relacionados com a detecção de metais pesados, a 

partir de análises eletroquímicas, além de aumentar o conhecimento técnico científico a cerca da 

utilização do δ-FeOOH em análises químicas. 

Referências Bibliográficas: 

OLIVEIRA,L.C A; FABRIS, J. D; PEREIRA, M. C. Óxidos de ferro e suas aplicações em 

processos catalíticos: Uma revisão. Química Nova, vol.36, n.1, p.123-130,2013. 

SANTOS,V.B. Análises em fluxo com transmissão de dados em tempo real. Tese (Doutor em 

Ciências) 2013. Departamento de química. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2013. 
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SINT0723 - Diagramas de fase de sistemas aquosos bifásicos formados 

por copolímero e eletrólito 
 

FANNE CHARLIANE SIQUEIRA ,LEANDRO RODRIGUES DE LEMOS 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) têm sido aplicados a separação/extração de 

diversos analitos estratégicos, como proteínas, metais, nanopartículas e etc. Porém, a quantidade 

de SAB disponíveis para aplicação e o entendimento das forças motrizes do processo de 

separação de fases ainda são incipientes. Portanto, neste trabalho foram obtidos diagramas de 

fases inéditos para SAB formados por copolímero tribloco (L64 ou F68) + eletrólito (sulfato de 

cobre ou sulfato férrico) + água, à 278, 288, e 298 K. Para determinação das quantidades de 

copolímero e eletrólito nas fases do sistema foram utilizados as técnicas de condutimetria e 

índice de refração. Assim foram obtidos 12 diagramas diferentes, para 4 sistemas (L64 + 

CuSO4 + H2O; L64 + Fe2(SO4)3 + H2O; F68 + CuSO4 + H2O; F68 + Fe2(SO4)3 + H2O) 

cada um deles em três diferentes temperaturas. Para todos os sistemas foram obtidos de 5 a 7 

linhas de amarração. Todos os SAB estudados apresentaram fases superiores enriquecidas em 

copolímero e as fases inferiores em sal, porém o componente majoritário em ambas as fases é a 

água. Este é um comportamento geral em SAB, com poucas exceções. Com o aumento da 

temperatura observou-se uma diminuição da região bifásica para todos os sistemas. Isto indica 

que o processo de separação de fases é exotérmico. Este comportamento é semelhante ao 

observado para SAB formados por copolímeros. Na avaliação do efeito da macromolécula 

observou-se que o copolímero F68 tem uma capacidade maior em induzir a separação de fases 

em comparação ao L64. Este fenômeno é devido ao caráter mais hidrofóbico do F68, assim ele 

interage menos com o eletrólito e separa fases em concentrações menores do sal. Variando o 

cátion, observamos que o Cu(II) induz a separação de fases em concentrações menores que o 

Fe(III). Este resultado indica uma menor interação entre o Cu(II) e as macromoléculas em 

relação ao Fe(III). Além disso, foi calculado a inclinação das linhas de amarração, onde houve 

um incremento na inclinação da linha com o aumento de temperatura. Isto ocorre devido a 

difusão de moléculas de água da fase superior para a inferior, com o aumento da temperatura. 

Assim, a fase superior fica mais enriquecida em copolímero e a fase inferior mais diluída em 

relação ao sal. Portanto, neste trabalho foram obtidos novos dados de equilíbrio líquido-líquido 

para SAB formados por macromolécula, eletrólito e água. Estes resultados ajudam a entender as 

forças motrizes responsáveis pelo processo de separação de fases. 

 
Apoio: FAPEMIG, CAPES, UFVJM E CNPQ 
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SINT0724 - Estudo de Relação Estrutura-Atividade de Peptídeos 

Antimicrobianos Modificados Derivados de Fenilseptinas 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Os peptídeos antimicrobianos (PAM) L-Fenilseptina (L-Phes) e D-Fenilseptina (D-

Phes) foram isolados de anuros da espécie Hypsiboas punctatus. Eles diferem entre si pela 

configuração do segundo resíduo de fenilalanina (F), sendo a D-Phes até oito vezes mais ativa 

contra bactérias que a L-Phes. 

a) L-Phes: F L-F F D T L K N L A G K V I G A L T -NH2 

b) D-Phes: F D-F F D T L K N L A G K V I G A L T –NH2 

Devido às atividades desses PAM estarem relacionadas às suas interações com membranas 

bacterianas, ambos tiveram suas conformações preferenciais estudadas nesses meios. Nesses 

estudos, observou-se que a D-Phes apresenta maior inserção do motivo FFF nessas membranas, 

o que estaria relacionado a sua maior atividade bactericida. Acredita-se que isso ocorra devido a 

interações aromáticas entre as cadeias laterais dos resíduos de fenilalanina, e que a 

epimierização observada em D-Phes potencializaria essa interação, resultando numa inserção 

mais eficiente do PAM na membrana. 

Neste trabalho, foram sintetizados peptídeos modificados das Phes (Phes(D-F1) e Phes(D-F3)), 

que diferem-se pela variação da posição do resíduo de D-F, a fim de se verificar a influência 

dessa modificação sobre a atividade e inferir a respeito da relevância dessa região sobre as 

atividades das Phes.  

Phes(D-F1) D-F F F D T L K N L A G V I G A L T –NH2 

Phes(D-F3) F F D-F D T L K N L A G V I G A L T – NH2 

A síntese dos peptídeos foi realizada em fase sólida (estratégia Fmoc, utilizando-se uma resina 

Rink Amida de grau de substituição 0,79 mmol/g. Após a clivagem, os peptídeos foram 

analisados e purificados por CLAE, em um cromatógrafo Varia ProStar 320. Os peptídeos 

foram caracterizados por espectrometria de massas MALDI-ToF em um espectrômetro Bruker 

Autoflex III. 

A síntese transcorreu, em grande parte, sem muitos problemas, sendo necessários 

reacoplamentos dos resíduos F2, D4, T5 e e L6. Durante essas etapas de reacoplamento 

utilizaram-se excessos maiores (de 4 a 6 vezes) dos derivados de aminoácido. Após a clivagem 

em meio ácido, o peptídeo foi analisado e purificado por CLAE. O cromatograma obtido 

mostrou alta pureza do produto obtido. A caracterização por espectrometria de massas mostrou 

um sinal intenso em m/z 1955,3, correspondente ao peptídeo monoprotonado. 

A metodologia de síntese empregada mostrou-se eficiente e adequada para a produção desses 

peptídeos modificados, como observado nas análises por CLAE e EM-MALDI-ToF. 
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SINT0725 - FRACIONAMENTO E ANALÍSE ESPECTROSCÓPICA 

NO INFRAVERMELHO DE SUBSTÂNCIA HÚMICA 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Substâncias húmicas (SH) são compostos orgânicos presentes no solo que possuem 

composição complexa e diversificada. Devido ao grande potencial das SH e suas estruturas 

pouco elucidadas são necessários estudos mais aprofundados, principalmente, na sua 

composição visando o conhecimento de sua estrutura para melhor aplicação industrial. Este 

trabalho objetivou-se a fracionar SH provenientes do pátio de compostagem da UFVJM em 

humina (HU), ácidos fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH) segundo suas solubilidades em meio 

ácido e alcalino e posterior análise em FTIR. Amostra inicial passou por um processo de 

secagem por um mínimo de 12h a 40ºC. O material foi separado em peneira de 2mm. 20,0g do 

material peneirado foi agitado durante 1h com 200mL de H2SO4 0,1M, o pH foi ajustado entre 

1 e 2 com H2SO4 6M e centrifugado. Continuou-se o trabalho com o precipitado adicionando 

200mL de KOH 0,1M, o pH foi ajustado para 7 com KOH 6M. A mistura foi agitada por 4h. 

Centrifugou-se por 12 min, separando o sobrenadante (AF e AH), do corpo de fundo (HU). O 

sobrenadante obtido foi posto a decantação após ser acidificado com H2SO4 6M até pH menor 

que 2. Após 16h de descanso, separou-se as 2 fases. O precipitado foi centrifugado por 12 min. 

No final todas as frações obtidas foram submetidas ao processo de secagem em estufa a 40ºC 

por 24h. Após a secagem foram analisados em FTIR. O experimento foi realizado em triplicata. 

Com o fracionamento foi obtido o seguinte perfil de distribuição mássica: HU, 9,54g (DP 

1,24g), o AF com média 7,46g (DP 1,16g) e o AH com média 2,09g (DP 1,86g). O FTIR 

identificou bandas de O-H e C=O, nesse último caso com frequência entre 1725 a 1700 cm-1, 

indicando a presença de ácidos carboxílicos, bandas entre 1300 a 1000 cm-1 são característicos 

de estiramento C-O e na região entre 3400 a 2400 cm-1 banda de deformação O-H. O processo 

usado para extração se mostrou positivo e capaz de separar as diferentes frações presentes, após 

a separação apresentou rendimento médio de 17,75g (DP 2,16g) correspondendo a 89% da 

matéria prima inicial. Pode-se identificar a presença de grupos funcionais característicos de 

ácidos carboxílicos como também característica de ligações C=O, C-O e O-H. Também foi 

possível identificar que as SH estudadas possuíam quantidades médias de 59% de HU, 12% de 

AH e 38% de AF. O estudo mostrou a possibilidade da utilização deste material como ponto de 

partida para obtenção de novos compostos. 

 
Apoio: UFVJM; CAPES 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Over the last few years, renewable and clean source energy has gained attention due 

to fossil fuels crisis and environmental concerns. Among the methods for energy generation 

from renewable and clean sources, one of the most promising is the photoelectrochemical (PEC) 

cell which can convert sunlight irradiation into useful forms of energy, such as hydrogen or 

electricity, by water splitting. However, the biggest challenge is to find an efficient 

photocatalyst. In recent times, BiVO4 has emerged as a potential photoelectrode due to its high 

light absorption, but the low mobility of electrons and holes that were photogenerated limit its 

efficiency. 

In order to overcome its limitation, a strategy broadly used is the formation of heterojunctions 

with other semiconductors. BiVO4/WO3 was already settled as a potential combination to 

maximize charge transfer and to exhibit higher photoactivity compared to BiVO4 and WO3 

pristine. Another composite recently observed was the BiVO4/V2O5 that was pointed as an 

efficient semiconductor to extend light absorption range and to promote greater BiVO4 carrier 

mobility. 

Despite the advantages of these combinations, the composite comprising the 3 materials have 

not been tested in a PEC cell yet. Hence, we report BiVO4/WO3/V2O5 composites prepared by 

a simple drop coating method. This technique consisted in the dissolution of BiVO4, WO3 and 

V2O5 powder in alcohol, and the solution deposition on FTO substrates using volumetric 

pipette. Photoelectrochemical tests were performed in order to investigate its photoactivity 

efficiency, and to compare with pristine materials and their combinations. Moreover, it was 

conducted a catalyst photodeposition at the triple heterojunction surface. This deposition 

proceed as previously reported, in order to obtain a thin FeOOH/NiOOH deposition that can 

improve surface carrier mobility and photoactivity. 

The photocurrent density was evaluated under simulated AM1.5G solar light, and its value 

reached 8.2 mA.cm-2 at 1.23 V vs. Ag/AgCl for the triple composite. Its performance was 

higher than the pristine materials and their other combinations. The surface catalyst deposition 

increased the current density to 12.1 mA.cm-2. These results are 22 and 81% higher than the 

best photocurrent registered for BiVO4 materials. Thus, it was demonstrated that the 

semiconductor composite comprising the 3 components is a very efficient approach to design a 

highly active photocatalyst for water splitting. 
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Resumo: Biossensores são dispositivos que utilizam material biológico para a conversão de 

sinal biológico em sinal físico ou químico, dando informações de monitoramento e detecção de 

diversas substâncias. Ao serem modificados com filmes poliméricos, se tornam plataformas 

eficientes para a imobilização de biomoléculas e construção de vários tipos de biossensores. 

Visando a imobilização e detecção de oligonucleotídeos para o desenvolvimento de um 

genossensor, foram realizados, neste trabalho, estudos sobre as condições de 

eletropolimerização do monômero 4-aminobenzamida (4-ABZ) sobre um eletrodo de grafite, 

utilizado como eletrodo de trabalho, enquanto que o AgCl/Ag foi utilizado como eletrodo de 

referência e um fio de platina, como eletrodo auxiliar. A eletropolimerização foi conduzida por 

voltametria cíclica com o monômero (2,50 mM) dissolvido em solução de ácido sulfúrico (0,50 

M), eletrólito suporte, na faixa de potencial de +0,00 a +1,30 V a 50 mV/s, onde avaliou-se o 

número de ciclos de potencial durante a formação do filme polimérico, sendo eles 10, 20, 50, 

75, 100 e 200 ciclos. A deposição de material polimérico sobre a superfície do eletrodo de 

grafite foi confirmada através de testes realizados após a eletropolimerização, somente em 

solução do eletrólito suporte e em solução de 5,00 mM de K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] contendo 

KCl 0,10 M, que confirmaram a modificação na superfície dos eletrodos. A análise morfológica 

do poli(4-ABZ) foi obtida através da Microscopia Eletrônica de Varredura, que mostrou um 

maior recobrimento da superfície do eletrodo para o filme polimérico realizado com 100 ciclos 

de potencial. O processo de imobilização dos oligonucleotídeos foi realizado sobre os eletrodos 

modificados com o poli(4-ABZ), por adsorção física, na qual utilizou-se 20 uL da sonda e 20 uL 

do alvo complementar durante 20 min a 42 oC. A detecção eletroquímica do evento de 

hibridização foi realizada pelo monitoramento do intercalador azul de metileno (AM), 

utilizando-se a Voltametria de Pulso Diferencial, onde mostrou-se eficiente no processo de 

reconhecimento do alvo complementar evidenciando assim o evento de hibridização. A melhor 

resposta foi obtida para o eletrodo cuja eletropolimerização foi realizada com 100 ciclos de 

potencial, em concordância com as análises anteriores. A partir dos resultados obtidos da 

otimização do número de ciclos de potencial, pode-se então ser realizada posteriormente a 

otimização de outros parâmetros, como o da velocidade de varredura. 
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Resumo: : Observa-se que a grande quantidade de resíduos gerados na cidade de Janaúba-MG, 

demandam soluções para reduzir e evitar futuros impactos ambientais negativos.  A 

compostagem é um método de reutilização do material orgânico, para a produção de um 

composto rico em nutrientes e húmus, gerando sustentabilidade e garantindo a reciclagem de 

parte do lixo produzido. Visando melhorar a eficiência e eficácia do mesmo, induzindo a 

produção de um adubo que tenha uma melhor qualidade para cultivo de plantas em geral, foi 

fornecido uma assistência técnica para o Projeto Compostagem Caseira e Adotando um Músico 

da Associação Canaã de Janaúba. Esses projetos intencionam produção em grande escala de 

adubos através da compostagem caseira, visando ensinar música para jovens e adolescentes 

carentes, removendo-o das ruas e gerando renda familiar através da comercialização desse 

adubo para floriculturas. Em síntese uma família que adquire a composteira pode matricular um 

de seus filhos nas aulas de música, sendo que esse aluno recebe bolsas de ensino custeadas pela 

Associação Canaã, desde que a família se comprometa a devolver o adubo a Associação Canaã. 

O objetivo geral é aperfeiçoar a produção de ácidos húmicos, fúlvidos e huminas através da 

compostagem doméstica. Especificamente deseja-se fazer análises químicas do adubo produzido 

pela sociedade de Janaúba - Projeto Canaã; Reduzir o descarte do lixo orgânico, a fim de tornar 

a técnica da compostagem uma solução fácil para reciclar parte dos resíduos gerados na 

lanchonete da UFVJM-Janaúba; Contribuir na realização de atividades sustentáveis, evitando 

problemas decorrentes da má gestão destes resíduos, melhorando a qualidade de vida da 

população, principalmente a mais carente; Otimização do procedimento de compostagem 

caseira em Laboratório, visando a obtenção de um produto final ideal para uso em floriculturas, 

proporcionando suporte técnico ao Projeto Canaã. A princípio foi realizado o processo de 

compostagem caseira no IECT/UFVJM, a fim de estabelecer medidas quantitativas dos 

principais parâmetros que interferem nas reações de decomposição, como pH, umidade, 

temperatura, proporção de adubo orgânico e pó de serra. Foram então coletado amostras dos 

adubos produzidos pela sociedade, e realizado análises laboratoriais para avaliação da qualidade 

do mesmo em função das condições reacionais e tipos de resíduos envolvidos. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ,CAPES E UFVJM. 
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SINT0729 - Programa de Tutoria em Química: um apoio à graduação 
 

VIVIANE ROBERTA DO NASCIMENTO DE JESUS FARIA FROES,LORENA 

BARBOSABOTELHO,MIRIAN DA SILVA COSTA PEREIRA 

 
E-mail: alub.unai@gmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Permitir aos estudantes veteranos do Bacharelado em Ciências Agrárias exercitar-se 

na área acadêmica; apoiar os estudantes calouros na disciplina de Química Geral e Analítica; dar 

suporte aos estudantes recém-ingressantes, tanto no que se refere ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas da disciplina quanto à adaptação ao ambiente universitário com o intuito 

de reduzir o número de evasões e retenções. 

  Com o intuito de avaliar o papel da tutoria da disciplina de Química Geral e Analítica durante 

o 2º semestre 2017, foi aplicado aos alunos, no final do semestre, um único questionário. As 

questões se referiam à experiência dos alunos com a disciplina e com a tutoria durante o 

período. 

  O questionário inicial possuía 7 questões relacionados à disciplina de Química e ao trabalho da 

tutoria. Este trabalho propôs-se analisar as questões de 5 a 7. Os dados mostrados referem-se ao 

posicionamento de 82 alunos. Na questão 5, a intenção era saber se o aluno acha que o 

Programa de Tutoria pode facilitar o aprendizado de química. Ao analisar o resultado verificou-

se que quase a metade dos alunos concordam que o programa facilita o aprendizado da matéria, 

demonstrando boa expectativa dos alunos perante o projeto. Na pergunta 6, os alunos foram 

questionados se tiveram dificuldade na aprendizagem de química no semestre em que se 

encontravam. Apenas 14,63% dos alunos não apresentaram dificuldade e os demais 

demonstraram graus variados de dificuldade, como “sempre” e “às vezes”. Tal resultado está de 

acordo com Cordeiro e Oliveira (2011), os quais afirmam sobre a dificuldade encontrada pelos 

alunos na área da química. 

Na sétima questão os alunos foram indagados se procuraram apoio da tutoria de Química 

durante o semestre e observou-se que 36,59% procuraram esse apoio. Ainda nessa questão foi 

abordada, dentre os que procuraram, se consideram que a tutoria facilitou o aprendizado. Nota-

se a grande aceitação por parte dos alunos que acompanharam o projeto, visto que, 90% dos 

discentes declararam que o projeto ajudou na aprendizagem, facilitando o entendimento da 

química, em maior ou menor grau, atingindo um dos objetivos propostos. 

  A partir desse estudo foi possível observar maior adesão dos alunos perante o Projeto de 

Tutoria no 2º semestre de 2017. Apesar de sentirem dificuldade no conteúdo da disciplina, eles 

acreditam que a tutoria pode facilitar o aprendizado. Isso foi confirmado pelos alunos que 

frequentaram e compareceram com regularidade ao reforço oferecido. 

 

 
Apoio: À PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) DA UFVJM PELA 

CONCESSÃO DE BOLSAS INSTITUCIONAIS AO PROAE. 
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SINT0730 - Simulação de Dinâmica Molecular de Peptídeos 

Antimicrobianos Derivados de Fenilseptinas 
 

VICTOR DIAS VELOSO,DALVA ESTER DA COSTA FERREIRA,VICTOR HUGO DE 

OLIVEIRA MUNHOZ 

 
E-mail: victor.diasveloso@hotmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: Peptídeos antimicrobianos (PAM) são biomoléculas, com alto 

potencial antibacteriano que podem ser encontradas naturalmente como parte do sistema imune 

de uma gama de organismos.  Muitos PAM possuem natureza catiônica – hidrofóbica e sua 

atividade é realizada por meio de interações com membranas aniônicas. Existem inúmeros 

estudos sobre os mecanismos de ação de tais peptídeos, que mostram que enquanto alguns 

parecem atacar alvos intracelulares, a maioria deles ataca pela membrana microbiana sendo a 

primeira arma de destruição utilizada pelos PAM. Os PAM´s estudados nesse trabalho, L-

Fenilseptina e D-Fenilseptina foram isolados das secreções de anuros da espécie Hypsiboas 

punctatus e suas atividades antimicrobianas já foram estudadas e descritas na literatura. 

OBJETIVOS:Esclarecer por meio de simulação dinâmica molecular quais os fatores chaves 

para a relação estrutura – atividade de peptídeos derivados de fenilseptinas e, por conseguinte 

entender o porquê o peptídeo L-Fenilseptina apresenta menor grau de atividade comparado com 

o D-Fenilseptina. METODOLOGIA: O estudo de tais fatores foi realizado por meio de 

simulação molecular dinâmica utilizando o pacote GROMACS, toda topologia utilizada para a 

análise foi gerada com base em topologias e parâmetros pré-existente de proteínas já simuladas 

em solução aquosa. Parâmetros como volume da caixa de solução, quantidade de íons, e tempo 

de minimização de energia foram determinados. Os snapshots finais da simulação dinâmica 

foram visualizados com o auxilio do software VMD (visual molecular dynamics) para análise 

estrutural. RESULTADOS: As análises gráficas da simulação dinâmica apresentaram certo grau 

de desestruturação da cadeia alpha-hélice, como já previsto experimentalmente. Tal percentual 

de desestruturação será quantificada e analisada..  A desestruturação da cadeia alpha-hélice é 

um fator chave para a relação atividade-estrutura do peptídeo analisado. Já é de conhecimento 

que a solubilidade do peptídeo está relacionada diretamente com a sua estrutura e com a sua 

atividade antimicrobiana.  Novas simulações estão sendo realizadas para avaliar se o seu 

diastereoisômero, a D-Fenilseptina apresenta maior grau de solubilidade quando comparada ao 

seu epímero. 

 
Apoio: PIBIC - UFVJM 
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SINT0731 - Síntese de carvão ativado a partir de torta de macaúba e 

sua aplicação na purificação de glicerol bruto 
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DOS SANTOS,LUIZA PAIS AGUIAR,CARINA BARBOSA BORGES,VITOR RAFAEL 

GONÇALVES DE ALMEIDA ,ADELINE CRISTINA PEREIRA ROCHA 

 
E-mail: alessandro0712@hotmail.com 

 
Área: QUÍMICA 

 

Resumo: O principal subproduto da reação de transesterificação para produção de biodiesel é o 

glicerol. Na forma pura o glicerol apresenta diferentes aplicações na indústria de cosméticos, 

farmacêutica, de alimentos e indústrias químicas em geral.  Porém o glicerol bruto, obtido na 

reação de transesterificação, apresenta-se na forma de líquido viscoso pardo escuro e contém 

certas impurezas como água, sais, ésteres, álcool e óleo residual, que diminuem seu valor 

econômico. Sendo assim, a purificação do glicerol bruto é de grande relevância para o  

desenvolvimento econômico e tecnológico, pois o seu uso comercial está condicionado ao seu 

grau de pureza. Os processos para sua purificação incluem destilação, filtração, saponificação, 

acidificação, neutralização e adsorção, no entanto esses tratamentos apresentam custo elevado 

sendo muitas vezes inviáveis (Dhabhai et al 2016, Manosak et al 2011). Nesse sentindo o 

objetivo desse trabalho é sintetizar carvão ativado a partir da torta de macaúba e sua aplicação 

como adsorvente na purificação do glicerol bruto.  O método utilizado na síntese do carvão 

ativado se deu através da adição do agente ativante ZnCl2 e exposição ao aquecimento a 

temperatura de 400-700 oC. Para homogeneizar o carvão, as partículas de carbono obtidas 

foram pulverizadas, reaglomeradas e o carvão submetido a ativação térmica. Posteriormente, o 

carvão foi aplicado na purificação do glicerol por adsorção dos contaminantes. O carvão ativado 

sintetizado a partir da macaúba se mostrou bastante eficiente no processo de purificação do 

glicerol, visto que após a etapa de adsorção o glicerol bruto tornou-se incolor e aumentou a 

viscosidade, possivelmente devido à presença dos poros contidos no carvão ativado de macaúba 

reter as impurezas do material de partida. Sendo assim, este estudo possibilitou a síntese de um 

carvão ativado de baixo custo e com alto valor agregado para purificação do glicerol bruto. 

Referências 

Dhabhai, R., Ahmadifeijani, E., Dalai, A. K., &Reaney, M. purification of crude glycerol using 

a sequential physico-chemical treatment, membrane filtration, and activatedcharcoal adsorption. 

Separation and Purification Technology, v. 168, p. 101-106, 2016. 

Manosak, R., Limpattayanate, S., &Hunsom, M. Sequential-refining of crude glycerol derived 

from was teused-oil methylesterplant via a combined process of chemical and adsorption. Fuel 

Processing Technology, v. 92, p. 92-99, 2011. 

 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG E CNPQ 
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SINT0732 - Síntese de salicilato de fenila (SALOL) utilizando o 

catalisador heterogêneo SiO2-SO3H 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: A esterificação de Fischer é a via direta para obtenção de ésteres e envolve a 

protonação do oxigênio carboxílico de um ácido, com subsequente ataque de um álcool ao 

carbono carboxílico positivamente polarizado. O rendimento da reação é prejudicado por 

impedimento estérico do álcool ou ácido e também é afetado diretamente pela reversibilidade da 

reação, porque o éster é propenso à protonação e ao ataque da água formada [1]. O nosso grupo 

do laboratório LAPROBIO há algum tempo atua na síntese de catalisadores heterogêneos, 

dentre os quais podemos citar o SiO2-SO3H. O catalisador foi sintetizado a partir da 

imobilização de grupos sulfônicos em sílica-gel obtida a partir de areia de construção. A 

estrutura do catalisador foi caracterizada por difração de raio-X, espectroscopia de 

infravermelho, microscopia eletrônica, BET e TGA [1]. Visando minimizar as dificuldades 

encontradas na esterificação de Fischer foi empregado o catalisador SiO2-SO3H na síntese de 

ésteres dos ácidos benzoico, nicotínico, salicílico, oxálico, acéticos e fórmico na presença de 

fenol, obtendo-se os ésteres benzoato de fenila, nicotinato de fenila, salicilato de fenila, oxalato 

de difenila, acetato de fenila e formiato de fenila, respectivamente. Os rendimentos das reações 

foram avaliados pela técnica CG/MS e o catalisador foi recuperado por processo de filtração 

para ser reutilizado em reações futuras minimizando o risco de contaminação ambiental. O 

salicilato de fenila, SALOL, é um composto cristalino branco, com sabor e odor agradável e é 

insolúvel em água. O SALOL tem uma grande importância no âmbito da medicina, sendo 

utilizado como analgésico para aliviar a dor, como antisséptico possuindo propriedades 

antibacterianas e como antipirético para tratar a febre, dessa forma, apresenta ampla aplicação 

pela indústria farmacêutica. [2]  

Referência: [1]  Barbosa, S. L., Ottone, M., Santos, M. C., Junior, G. C., Lima, C. D., Glososki, 

G. C., Lopes, N. P., & Klein, S. I. Benzyl benzoate and dibenzyl ether from of benzoic acid and 

benzyl alcohol under microwave irradiation using a SiO2–SO3H catalyst. Catalysis 

Communications, v.68, p.97-100, 2015. 

  

[2] Sharma, A., & Rani, A. The production of phenyl salicylate (salol) from phenol 

over solid acid catalysts. Pharmaceutical and Biological Evaluations, v.2, p.1-5, 2015. 

 

 
Apoio: À FAPEMIG, AO CNPQ, DEFAR-UFVJM E PPGCIFARM-UFVJM. 
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SINT0733 - Triagem, identificação de flavonóides por HPLC e 

atividades citotóxicas de folhas e flores de P. Neochilus 
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Resumo: Plectranthus neochilus Schltr. é uma erva aromática, pertencente à família Lamiaceae, 

comumente chamada de "boldo" ou "boldo-opossum". No Brasil e empregada na medicina 

popular no tratamento de insuficiência hepática e dispepsia. Suas folhas frescas têm um odor 

distinto e são utilizadas em como infusão ou extrato aquoso para fins de cura. O presente estudo 

descreve a triagem fitoquímica, a identificação de flavonóides por HPLC e a avaliação da 

atividade citotóxica de flores e folhas de P. neochlus coletadas em Diamantina, Minas Gerais. O 

material seco e moído foi submetido separadamente à extração em aparato sohxlet e por 

decocção. Após a evaporação do solvente obteve-se os seguintes extratos: flores, flavonoídicos 

e alcaloidicos das folhas.   A triagem de metabólicos secundários foi conduzida por meio de 

testes cromogênicos e de preciptação, descritos por                                                                                                                                                                

Mattos (1997). Foi possível detectar a presença de taninos, flavonóides, triterpenos e esteróides, 

saponinas e cumarinas nos extratos da planta. A análise dos tempos de retenção dos 

cromatogramas por HPLC dos extratos e a utilização de padrões internos, permitiu identificar os 

compostos fenólicos epicatequina e o ácido cafeico, no extrato das folhas da planta, 

correspondendo a 68,0% da amostra. A avaliação do extrato das flores, por HPLC, permitiu 

identificar ,a quercetina e baicaleina, correspondendo a 40,9% da amostra. A  citotoxicidade dos 

os extratos foi avaliada frente diferentes linhagens de células tumorais. A ação citotóxica das 

amostras foi mais significativa, em comparação ao agente quimioterápico etoposideo, para o 

extrato de flavonóides das folhas para a linha celular K-562 de eritroleucemia humana. A 

atividade citotóxica para as fases de flavonóides e alcaloidicas e extratos das flores foi 

verificada para linhas celulares de leucemia monocítica aguda (THP-1), ainda maiores que a 

observada para o padrão do teste. A atividade citotóxica na fase de flavonóides foi esperada 

porque esses compostos têm potencial na quimioterapia preventiva de câncer relatada em vários 

estudos. O presente trabalho visa novas contribuir para a validação e uso racional de uma 

espécie vegetal amplamente difundida. 

 
Apoio: CAPES-UFVJM-FAPEMIG-PETQUIMICA-UFVJM-MEC-CNPQ-DEQUI E 

NEPRONAT 
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aprendizagem 
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Área: QUÍMICA 

 

Resumo: Objetivos 

Permitir aos estudantes veteranos do Bacharelado em Ciências Agrárias exercitar-se na área 

acadêmica; apoiar os estudantes calouros na disciplina de Química Geral e Analítica; dar 

suporte aos estudantes recém-ingressantes, tanto no que se refere ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas da disciplina quanto à adaptação ao ambiente universitário com o intuito 

de reduzir o número de evasões e retenções. 

Métodos 

Com o intuito de avaliar o papel da tutoria da disciplina de Química Geral e Analítica durante o 

2º semestre 2017, foi aplicado aos alunos, no final do semestre, um único questionário. As 

questões se referiam à experiência dos alunos com a disciplina e com a tutoria durante o 

período. 

Resultados 

O questionário inicial possuía 7 questões relacionados à disciplina de Química e ao trabalho da 

tutoria. Este trabalho propôs-se analisar as questões de 1 a 4, as quais continham perguntas 

sobre a aprendizagem de Química tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior, à 

metodologia empregada durante o semestre (teoria e prática) e à interação da Química com a 

área de Ciências Agrárias. Os dados mostrados referem-se ao posicionamento de 81 alunos. 

Cerca de 25% dos alunos tiveram dificuldade na aprendizagem de Química no Ensino Médio, 

conforme destaca Santos (2013), o qual demonstra que o ensino de Química geralmente vem 

sendo estruturado em torno de atividades que levam à memorização de informações, 

contribuindo para a desmotivação em aprender e estudar Química. Aproximadamente 32% dos 

alunos gostaram da disciplina de Química, durante o semestre. É importante considerar que no 

processo de ensino e aprendizagem em sala de aula a pré-disposição em aprender é um requisito 

fundamental para a promoção de aprendizagem significativa nos alunos. 

Já na terceira questão, 52% dos discentes gostaram da forma como a matéria foi conduzida, ou 

seja, aliando teoria e prática. Por fim, aproximadamente 31% do alunado notou interação da 

Química com sua área de formação. De acordo com Santos (2013), as aulas de Química 

contextualizadas caracteriza um ensino de Química como meio de educação para a vida. 

Conclusões 

Neste estudo pôde-se concluir que, mesmo apresentando dificuldades na área de Química 

durante o Ensino Médio, os alunos apresentaram boa adesão à disciplina e a maioria reconhece a 

sua importância para sua área de formação. Portanto, criar novas metodologias de ensino seria 

importante para despertar maior interesse do aluno para com a disciplina e a tutoria. 

 
Apoio: À PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) DA UFVJM PELA 

CONCESSÃO DE BOLSAS INSTITUCIONAIS AO PROAE. 
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Resumo: A Nimesulida (NMS) é um dos medicamentos mais indicados no mundo todo para 

tratamento de dor e inflamações e também são utilizados na automedicação. Ela apresenta 

caráter ácido devido à presença do grupo sulfonanilidas, assim apresenta alta atividade anti-

inflamatória, antipirética e analgésica. Em um dos ensaios descritos na Farmacopeia Brasileira 

para determinação do fármaco NMS em matéria-prima e em comprimidos utiliza 

espectrofometria ultravioleta (UV). No entanto, o solvente utilizado é o clorofórmio, um agente 

químico tóxico, cujos resíduos são de difícil tratamento. Portanto é interessante o 

desenvolvimento de métodos analíticos que sejam mais seguros e ambientalmente adequados. 

Considerando que a NMS é solúvel em soluções básicas, foi utilizado NaOH como solvente 

alternativo. Para isso foi realizada a validação do novo método avaliando sua linearidade, 

especificidade, seletividade, intervalo, limite de detecção, precisão, exatidão e robustez. O 

desenvolvimento do método analítico foi realizado verificando o perfil de absorbância por 

espectrofotometria no intervalo de 200 a 700 nm obtendo máximo de 393 nm. Foi utilizando 

NaOH 0,1 mol L-1 com solvente. O método obedeceu a lei de Lamber-Beer na faixa de 

concentração de 1 a 20 mg L-1 (R2 = 0,999). A precisão do método foi avaliada por um teste de 

recuperação e apresentou resultados entre 98,89 e 101,10%. Não houve interferência dos 

excipientes da formulação, e no intervalo de 25 a 125 mg o método se mostrou-se linear. Todas 

as figuras de mérito mostraram-se dentro dos limites recomendados pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). A comparação com o método original mostrou equivalência 

estatística entre os métodos. Assim, o método se mostrou adequado como um procedimento 

mais seguro e ambientalmente adequado para as etapas de controle de qualidade relacionadas a 

produção de medicamentos a base de NMS pelas industrias farmacêuticas. 

 
Apoio: PET-QUÍMCA/MEC E UFVJM 
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SINT0736 - Análise das Demonstrações Contábeis de uma Operadora 

de Saúde do Vale Mucuri 
 

ERLIANE FERNANDES MATOS,LUANA MARTINS OLIVEIRA,JOÃO PAULO CALEMBO 

BATISTA MENEZES 

 
E-mail: erlianefmatos@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: Pesquisa desenvolvida com o objetivo de realizar análise das demonstrações contábeis 

da única operadora de plano de saúde do Vale Mucuri nos exercícios de 2015 e 2016. Para tanto 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica, descritiva e estudo de caso na Unimed Três Vales que 

se tornou a única operadora de saúde do Vale Mucuri após a alienação de carteira da operadora 

de saúde da Associação Hospitalar Santa Rosália. A coleta de dados foi realizada de junho a 

julho de 2017 no Site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com os resultados 

verificamos crescimento de 11,6% do número de clientes de 2015 a 2016. Por meio das 

Análises Horizontal e Vertical, constata-se que a maior parte do Ativo da operadora está 

registrada no Imobilizado e pelo lado das obrigações, verifica-se que as Provisões compõem a 

maior parte do Passivo. Além destas constatações, verificou-se também um crescimento de 

5,68% do Patrimônio Líquido / Patrimônio Social no exercício 2016, decorrente do aumento 

expressivo do Resultado Líquido obtido neste exercício em comparação ao exercício anterior. 

De uma maneira geral, a Análise por Índices constatou uma melhoria dos índices contábeis da 

operadora no exercício 2016 em relação ao exercício 2015, ou seja, uma melhor situação 

econômico-financeira. 

 
Apoio:  
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SINT0737 - FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE CONTROLE 

PATRIMONIAL ESCOLAR: estudo de caso na Superintendência 

Regional de Ensino Diamantina 
 

WALDIMAR ADRIANO DE ALMEIDA,CIRIO CEZAR DA CRUZ,RICARDO FIALHO SILVA 

PASSOS,ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA 

 
E-mail: waldimaradriano1@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: Diante da necessidade de se conhecer à Gestão da Carga Patrimonial, das escolas na 

Superintendência Regional de Ensino Diamantina, será realizado um levantamento documental 

no setor de Infraestrutura Escolar entre 2013 a 2017, referente aos Processos de Alienação, 

Doação, Inventário e de Furtos/Roubos; Processos regulamentados pelo Decreto de Minas 

Gerais nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009.  

Pretende-se com a pesquisa, catalogar inicialmente os Processos de Inventário, relacionar as 

informações prestadas pelas comissões escolares, pois elas lidam diretamente com o patrimônio 

escolar, assim, analisando esses documentos, será possível identificar a aplicabilidade dos 

demais processos, sendo possível assim, mapear e conhecer a realidade patrimonial das escolas 

dessa regional, que atualmente comportam um total de 119 Escolas Estaduais, distribuídas em 

25 cidades, sendo o estudo desenvolvido por um servidor Analista Educacional lotado 

atualmente nesse setor. 

O processo da Gestão Patrimonial Escolar utilizado anualmente possibilitará traçar um histórico 

dessas escolas, sendo possível desenvolver estratégias administrativas para assegurar o 

funcionamento dessas instituições.  

O apoio teórico será obtido por meio do Guia PMBOK (2013) e da Teoria das Organizações e 

Métodos, que consistem na aplicação de conhecimentos, habilidades, atitudes. Assim, por meio 

dessas teorias, ferramentas e técnicas de gestão deverão ser aplicadas ao presente projeto.  

O método de pesquisa utilizado será a exploratória, quanti-quali na coleta e tratamento dos 

dados, na fonte de pesquisa a análise bibliográfica e documental. O recorte temporal da pesquisa 

ocorrerá entre 2013 a 2017.  

Com a pesquisa, espera-se traçar um diagnóstico patrimonial realizado nas escolas da 

SRE/Diamantina e sugerir melhorias nos procedimentos. Poder ao final da pesquisa relaciona os 

pontos positivos e os pontos a serem melhorados nas escolas estaduais dessa regional e assim, 

com o desenvolver dessa pesquisa poder transformar o ambiente ao qual estão inseridas essas 

escolas e fornecer base para outros estudos relacionado ao tema Controle Patrimonial. 

 

 
Apoio: PPGED - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFVJM E 

SRE DIAMANTINA. 
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SINT0738 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS: Intervenção da 

SRE Diamantina em uma escola estadual do município de Diamantina-

2015 e 2016. 
 

CIRIO CEZAR DA CRUZ,WALDIMAR ADRIANO DE ALMEIDA,RICARDO FIALHO SILVA 

PASSOS,ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA 

 
E-mail: ciriocezar@yahoo.com.br 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: Diante de irregularidades nos âmbitos administrativo e financeiro das últimas gestões 

assumidas por processo democrático da escola, fez-se necessário no ano de 2016, a Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais e a Superintendência Regional de Ensino Diamantina 

procederam à ruptura do uso da democracia, nomeando um servidor Analista 

Educacional/Inspetor Escolar como interventor para assumir o papel de gestor escolar, na 

função de diretor da escola. Pretende-se com a pesquisa, analisar a intervenção na escola pela 

SRE/Diamantina e estudar o porquê da interrupção do processo democrático de escolha de 

diretor de escola estadual, fazendo uso do processo de intervenção nomeando um servidor 

Analista Educacional/Inspetor Escolar, em uma instituição administrada por gestor após escolha 

democrática pela comunidade escolar. O processo da gestão escolar utilizando-se da 

intervenção, embora em um contexto de rompimento do processo democrático, foi utilizado 

como estratégia administrativa para assegurar o funcionamento da instituição. Este contexto 

merece um olhar diferenciado sob o ponto de vista gerencial e pelas peculiaridades e 

características da instituição escolar.  O Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

PMBOK, consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

adequadas a atividades que se adequam ao presente projeto, atendendo, assim, às suas 

demandas.  A pesquisa utilizará quanto à classificação, uma abordagem quanti-quali, 

exploratória e descritiva, de fonte e análise documental e utilização de entrevistas 

semiestruturadas. O recorte temporal da pesquisa foi organizado entre os anos de 2015 e 2016, 

pelo fato, de nesse período, terem ocorrido duas exonerações de gestores da escola.  

Com a pesquisa, espera-se traçar um diagnóstico dos trabalhos realizados na escola que 

ocasionaram a exoneração de dois gestores consecutivos e analisar o processo da intervenção e 

sugerir à SRE/Diamantina: a) procedimentos para o acompanhamento e o monitoramento de 

escolas com dificuldades administrativa e financeira, evitando a tomada de outras providências; 

b) discutir a experiência da intervenção relacionando os pontos positivos e os pontos a serem 

melhorados em caso de outra possível intervenção em escola estadual. 

Referências: 

LÜCK, H.Dimensões de gestão escolar e suas competências.Heloísa Lück.Curitiba: Editora 

Positivo,2009. 

PMBOK. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos(Guia PMBOK).5ª ed.PMI: 

Pennsylvania.2013,567p. 

 

 
Apoio: PPGED -  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFVJM E 

SRE DIAMANTINA. 
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SINT0739 - INCLUSÃO DIGITAL NA COMUNICAÇÃO ORAL E 

ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA A 

PARTIR DA PERSPECTIVA DOCENTE 
 

MÍRIAM LÚCIA BARBOSA,ELAYNE DE MOURA BRAGA 

 
E-mail: miriamluci@hotmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: Entende-se que saber ler e escrever são dois importantes atos para inserir o indivíduo 

na sociedade. Em contrapartida o ato de ler e escrever, nos dias atuais, tem como outro fator de 

bastante destaque o domínio dos meios digitais. É sabido que os recentes desenvolvimentos 

tecnológicos têm permitido profundas transformações no ambiente social. Considerando a 

importância de se refletir sobre o desenvolvimento pleno do ser humano no processo de se 

tornar um cidadão crítico, autônomo e participativo, surge como problemática: qual é a real 

influência e qual a dimensão do impacto causado com a inclusão digital na construção dos 

hábitos pedagógicos eficientes nos alunos da Educação de Jovens e Adultos? Nesse sentido, o 

objetivo geral do trabalho será discutir sobre a utilização dos recursos tecnológicos da 

informática pelos alunos da EJA para o ato de ler, produzir, capacitar e interpretar textos em 

diferentes gêneros do discurso, adequando-os às diferentes exigências do contexto de 

aprendizagem da comunicação da Língua Portuguesa. Inicialmente o estudo está sendo 

desenvolvido mediante revisão bibliográfica, considerando a sua essencialidade para a busca, 

análise e entendimento das várias contribuições de autores como: Brito (2011); Buzato (2011); 

Soares, Giovanetti e Gomes (2005), dentre outros. Como metodologia, será utilizada a aplicação 

de questionário no intuito de verificar a compreensão dos docentes em relação às práticas do 

processo pedagógico e quais dificuldades encontradas para atender as exigências do currículo da 

Língua Portuguesa na EJA. As coletas serão realizadas em três escolas públicas da cidade de 

Diamantina/MG. Espera-se identificar e ampliar o conhecimento linguístico e sociocultural, 

bem como promover a interação social por meio da inclusão digital através de atividades 

práticas de leitura e produção de texto utilizando as ferramentas digitais, além de identificar 

formas de projetos que rompam com os esquemas convencionais de ensino com ferramentas que 

marcam presença no cenário atual para melhor aprendizagem.  

Palavras-chave: Ensino da Língua Portuguesa, Inclusão Digital. EJA. 

 

 
Apoio:  
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SINT0740 - Limites e Possibilidades Para a Gestão Pedagógica: O 

Universo Infantil e sua Perspectiva de Ser-No-Mundo 
 

FILLIPE CARDOSO COSTA,GERUZA DE FÁTIMA TOMÉ SABINO,YURI ELIAS GASPAR 

 
E-mail: fillipeosodrac@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: No decorrer da execução do projeto mencionado, foi possível identificar que algumas 

famílias atendidas pela escola, se caracterizam pelas condições de vulnerabilidade social e 

exposição a violências generalizadas, com a forte presença da figura da policia em suas vidas. 

Isto pôde ser evidenciado pelos desenhos das crianças. Dos quarenta desenhos coletados, a 

grande maioria, num total de dezesseis, ilustraram a imagem da polícia, da violência envolvendo 

a polícia ou mesmo estes aparecendo como heróis que prendem ou “matam bandidos”, 

expressão usada por elas ao explicarem seus desenhos.Portanto, do ponto de vista da gestão 

pedagógica de uma instituição educacional, conhecer o universo da criança através de suas 

produções, linguagem e interações com seu ambiente escolar e vida social, poderá revelar 

significados e representações das suas experiências e indicar caminhos para que seu 

desempenho formativo seja muito mais eficaz. 

 O tempo de brincar traz consigo um campo infinito que é o mundo da imaginação e é a partir 

dos cinco anos, idade em que a criança, interiormente, desperta maior interesse pelo o que está 

ao seu redor. O olhar curioso se torna veículo de comunicação para descobertas que se 

transformarão em um referencial importante para a constituição da sua personalidade.  Como 

bem explica: “a criança conhece o mundo enquanto cria, e, ao criar o mundo, ela nos revela a 

verdade sempre provisória da realidade em que se encontra” (JOBIM; SOUZA, 2001, p. 

49).Através do desenho livre, nesta fase, a criança passa do estado de motricidade, da expansão 

de subjetividade, para o estado conhecido como estado anímico, como sucinta Bédard (2010, 

p.6). Nele os traços são desenhados com intencionalidade, os sentimentos são colocados na 

ponta do lápis, expressando sua percepção da realidade externa.  

Por meio de dinâmicas que estimulem o diálogo, acredita-se que seja possível trazer a luz a 

interpretação e entendimento da sua condição sociocultural. De tal modo que às ocorrências 

superem as proposições que menosprezem sua capacidade de produzir conhecimento. E que 

venha contribuir para a construção de uma cultura que não esteja apenas fadada a insegurança, e 

sim como parte do exercício fundamental das habilidades básicas do ser humano.Sendo assim, o 

objetivo da pesquisa ora  proposta é contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pedagógica do 

CMEI , de um bairro periférico da cidade de Diamantina, por meio de um diagnóstico das 

condições socioemocionais de crianças. 

 
Apoio: PROEXC-UFVJM; PPGED; LIFE; CMEI-BELA VISTA; PREFEITURA 

MUNICIPAL. 
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SINT0741 - OS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E OS DEVERES DO ADMINISTRADOR 
 

LUIZ EGÍDIO SILVA TIBÃES,SERGIO WILSON DE ARAUJO 

 
E-mail: luizegidio.ufvjm@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO 

 

Resumo: O presente trabalho tem por escopo a análise dos princípios basilares que regem a 

administração pública, com ênfase em seus princípios constitucionais, bem como a 

essencialidade de sua observância e aplicação pelo administrador no exercício de sua função. 

Metodologicamente realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com vertente doutrinária, 

fundamentada nos seguintes teóricos: ALEXANDRINO, PAULO, DI PIETRO, GASPARINI e 

MARTINS, bem como pesquisa documental, de vertente jurídica, com fulcro na Constituição 

Brasileira de 1988 e lei federal nº 8.666/1993. Este estudo demonstrou que a Administração 

Pública, notadamente considerando seu fim precípuo que é o bem-estar da coletividade, deve 

guiar-se no exercício de todas as suas atividades pelos denominados princípios da 

Administração Pública. Revelou também que os princípios tidos por constitucionais, eis que 

regidos pelo do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, norteiam todos os atos 

administrativos e objetivam impor aos atos de todo e qualquer agente ou gestor público a 

legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência. Esclareceu ainda que 

referidos princípios devem, necessariamente, ser observados e servir como norteadores 

primeiros dos atos do administrador e pilares no cumprimento de seus deveres proporcionando, 

assim, à coletividade administrada, a transparência e a ampliação da credibilidade quanto à 

administração do patrimônio público. Pelo exposto, conclui-se que os deveres do administrador 

público, tais como, o poder-dever de agir, dever de eficiência, como também o dever de 

probidade e ainda o dever de prestar contas, por sua vez, estão intrinsecamente ligados a esses 

princípios e não podem deles se desassociar, sob pena dos atos praticados serem tidos como 

ilegais ou nulos de pleno direito. Os princípios basilares da administração pública devem 

sempre e necessariamente ser observados e servir como norteadores primeiros dos atos do 

administrador e pilares no cumprimento de seus deveres, proporcionando dessa maneira, o 

atendimento das necessidades da coletividade por meio de planejamento, organização, direção e 

controle dos serviços públicos, segundo as normas do direito e da moral; possibilitando à 

coletividade administrada, a transparência e a ampliação da credibilidade quanto à gestão e 

administração do patrimônio público e dos interesses coletivos.  

 

 
Apoio: UFVJM, INTERVALE 
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SINT0742 - A Comunidade e seus narradores: “Em plantação de 

eucalipto nem assombração dá!” 
 

WHESLEY TANOR SILVA,MARIVALDO APARECIDO DE CARVALHO,ROSANA PASSOS 

CAMBRAIA 

 
E-mail: whesleybie13@yahoo.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O nosso trabalho de extensão se pautou por dados levantados nas Comunidade de São 

Gonçalo do Rio das Pedras, Padre J. Afonso e Aiuruoca, em Minas Gerais. E tem por finalidade 

publicar pequenos livros com os contos e causos coletados. Contos, conversas por símbolos, por 

gestos e palavras, em encontros nortunos na beira do fogão, ou envolta de uma pequena fogueira 

feita dentro da casa sobre o chão batido, eram conversas regadas por saberes ditos e repetidos de 

forma lúdica ou religiosa. Antes de se narrar e ouvir as palavras que relatam contos, se fazia o 

sinal da cruz e rezava o pai nosso. A palavra falada pelo contador/a representa a memória 

individual de quem conta, mas esta é referendada pela sociabilidade dada pela coletividade onde 

esta memória individual habita. O imaginário social expresso em contos e narrações nos 

permitem uma observação mais complexa do real social vivido, assim o imaginário se relaciona 

com a memória e com a organização social do trabalho junto a terra. Os contos por nós 

coletados representam uma maneira de pensar o mundo e organizá-lo. Mas esta organização e 

pensar o mundo não está preso num passado já vivido. Os contos, que ainda são relatados, 

representam maneiras de comparar o passado com o presente, pois os contos são, no fundo, 

relatos de experiências que são trocadas no ato de ouvir e narrar. Assim é comum ouvirmos 

os/as narradores/as dizerem: “que hoje em dia não existem mais assombração, espíritos para 

atentar, pois o mundo mudou e o ser humano está mais ‘atentado’ do que as assombrações.” 

“Hoje não existe mais assombração porque acabou as matas nativas, em plantação de eucalipto 

nem assombração dá, só eucalipto”. Os contos e causos são maneiras de pensar a si mesmo, e 

pensar as coisas que estão em volta de nós. Os contos buscam indicar um comportamento ético 

religioso pautado pelo trabalho: uns nos dizem sobre a necessidade de respeitar a quaresma e a 

sexta-feira santa, se abstendo de caçar animais e comer carne; outro indica a valorização do 

trabalho e o respeito a vontade de Deus; outro fala sobre a necessidade de respeitar a natureza e 

de que tudo nessa vida exige sacrifício. A palavra contada ainda se faz viva no seio das 

comunidades, em grupos familiares, que em suas casas e mundos particulares recriam a vida em 

comunidade ao ouvirem e pensarem sobre os contos e causos contados. Esta vivência do conto 

foi valorada durante nossas atividades; contribuindo com o processo de autovaloração das 

comunidades. 

 
Apoio: FAPEMIG; PROEXC; E AS COMUNIDADES VISITADAS. 
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SINT0743 - A interface do Habitar e a Arquitetura Rural 
 

MAYAN MAHARISHI DE FARIA LADEIRA AMÂNCIO ,MARIVALDO APARECIDO DE 

CARVALHO 

 
E-mail: mayan.maharishi@gmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O presente trabalho é parte integrante da pesquisa: Narrativas Orais:Saberes e Fazeres 

da Arquitetura Vernacular(construções com antigos saberes e materiais locais naturais)em São 

Gonçalo do Rio das Pedras–MG e Região. A pesquisa está vinculada ao Programa de Pós 

Graduação em Estudos Rurais da UFVJM. Apresentaremos uma reflexão sobre as interfaces do 

Habitar e a  relevância que materiais e processos ocupam em nossas vidas. Evidencia-se uma 

crise em relação às construções e ao habitar.Atualmente a região tem vivenciado uma 

significativa alteração em relação a ocupação dos espaços e de sua arquitetura. A partir de nosso 

trabalho de campo em São Gonçalo do Rio das Pedras – MG começamos junto a comunidade, 

identificar como se tem relacionado e compreendido os processos de alteração da paisagem na 

comunidade e quais as consequências que estão sendo culturalmente vivenciadas frente aos 

desafios atuais, na arquitetura local na comunidade. Para o desenvolvimento desta pesquisa 

realizamos pesquisas bibliográficas, entrevistas e observações etnográficas. Nesta pesquisa 

realizamos um levantamento dos conhecimentos presentes na oralidade em relação à 

Arquitetura Vernacular na comunidade de São Gonçalo do Rio das Pedras-MG e região e 

registrar a maneira com que as pessoas se relacionam com suas construções, seus hábitos de 

construções, seus procedimentos e reflexões sobre suas ocupações espaciais e vida. Essas 

construções que aqui tratamos e chamamos de arquitetura rural ou vernacular são construções 

estabelecidas com técnicas que a muitos séculos estão presentes em nossa cultura, e que 

utilizam dos recursos disponíveis onde se vive, como por exemplo a terra, a palha, a pedra, entre 

outros materias. Analisamos, através do dados levantados os processo internos que as 

Comunidades utilizam para mediar suas relações entre suas práticas construtivas vernaculares e 

os processos mais recentes de construção civil.Além de realizar também uma reflexão dos 

processos vivenciados na arquitetura vernacular frente à globalização. Essa pesquisa investiga a 

relação da comunidade local com seu fazer na Arquitetura Vernacular tanto do seu ponto de 

vista estético, material e técnico, quanto simbólico.  

 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 

RURAIS DA UFVJM, , MORADORES E MORADORAS DE SGRP E A PRPPG/UFVJM. 

APOIO: PRPPG-UFVJM, PPGER E COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA. PESQUISA 

APROVADA PELO CEP. 
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SINT0744 - Aldeia Cinta Vermelha- Jundiba : Entre tradição, cultura 

e seu processo étnico 
 

LAUANDA LOPES DE SOUZA ,CARMEN DE OLIVEIRA BRASIL 

 
E-mail: lau185souza@gmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa de campo na Aldeia Cinta 

Vermelha-Jundiba, no município de Araçuaí- MG. Abordaremos o sistema de 

construção da aldeia a partir de uma perspectiva étnico cultural baseada na história oral 

utilizando entre outros referenciais o livro: Terias da Etncidade, Seguido de Grupos étnicos e 

suas fronteiras de Fredrik Barth. Dessa forma, tal análise possui um caráter exploratório, que 

visa entender as noções de tradição, cultura e etnicidade dos povos em questão. Para tanto,são 

evidenciadas as transformações ocorridas ao longo do tempo e como estas influenciam as 

gerações vindouras. A aldeia Cinta Vermelha- Jundiba  está composta por dois grupos de etnias 

indígenas, Pataxó e Pankararu, e nossa investigação buscou entender como se encontraram nas 

veredas do vale do Jequitinhonha e como conseguiram formar uma aldeia a partir de culturas e 

costumes diferentes. Ressaltando os problemas que cercam a aldeia para manter a identidade 

desses dois grupos.  São abordadas trajetórias de famílias Pankararu-Pataxó desde o momento 

que sucede suas chegadas no Vale do Jequitinhonha, passando pela formação da aldeia, a 

questão agrária, até os dias contemporâneos, caracterizando em detalhes sua cultura e línguas, 

suas tradições e como são feitos os rituais.Fica claro que o território é de suma importância para 

o grupo étnico, sendo assim, a falta deste é um dos maiores empecilhos para se colocar em 

efetiva prática os costumes e tradições desse povo Percebe-se a relevância do artesanato no 

fortalecimento da identidade indígena no contexto abordado. Portanto, pode-se afirmar que os 

descendentes de ambos os grupos (Pataxó-Pankararu) partilham de ideais que nascem do bem 

viver, ou seja, numa perspectiva que foi criada, por meio de normas da aldeia que pregava a 

coletividade entre seus indivíduos. Além disso, as gerações que vão surgindo nessa conjuntura 

prevalecem sobre a identidade das duas culturas que estão totalmente ligadas.  

 

 
Apoio: ANDRÉ RODRIGO RECH 
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SINT0745 - DE PALMARES A SANTA CRUZ: MANUTENÇÃO OU 

EVOLUÇÃO? 
 

GENIEL HERICSON E SILVA,ROBERTA MARIA FERREIRA ALVES 

 
E-mail: geniel5hs@hotmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O termo quilombo, até pouco tempo depois da abolição da escravatura no Brasil, era 

definido como um lugar de refúgio para negros rebelados contra o regime, fugidos das fazendas. 

O principal deles foi o quilombo dos Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, entre 

Alagoas e Pernambuco e era liderado por Zumbi, considerado um herói da luta contra a 

escravidão. 

Porém o que poucos sabem é que a instauração da escravidão contou com colaboração dos 

próprios negros. Os escravos eram fruto de guerras entre clãs, tribos e nações africanas. No 

quilombo de Palmares não era diferente. Vários documentos da época apontam que o quilombo 

tinha escravos negros.    

 Após a Constituição federal de 1988 passou a ser denominado quilombo toda área ocupada por 

descendentes desses negros. A Constituição confere, em seu artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, o direito à titulação dessas áreas aos quilombolas.  Além disso, 

existem políticas públicas para facilitar a entrada e a permanência de quilombolas em 

universidades federais.  

 O estado de Minas Gerais possui diversas áreas demarcadas como quilombolas. A comunidade 

de Fazenda Santa Cruz é uma delas. Localizada no Vale do Jequitinhonha, a comunidade possui 

diversas famílias e é administrada pelos municípios de Serro, Datas e Diamantina. Dentre os 

meios de subsistência da população estão a agricultura, a pecuária e o garimpo. Grande parte da 

população se reconhece quilombola, forma uma associação comunitária e aguarda a conclusão 

do processo de titulação do território pelo INCRA. 

Apesar das benesses das quais usufrui, a comunidade também padece com o baixo nível de 

escolaridade, que só dispõe do ensino básico. Há muitos que abandonam os estudos, 

principalmente os que moram no Córrego da Colonha, região que ainda não possui uma estrada, 

apenas trilhas que a ligam ao restante da comunidade. Além disso,  grande parte dos jovens 

deixam a comunidade para procurar emprego.  

 

 
Apoio:  
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SINT0746 - Devoção e resistência dos Homens Pretos do Rosário: um 

estudo de simbologias 
 

DANIELA PASSOS LIMA,MARIVALDO APARECIDO DE CARVALHO 

 
E-mail: lapassos@yahoo.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: Uma festa de muita religiosidade, tempo espaço de celebração da vida e da 

constituição do mundo, elo entre o sagrado e o profano, interstício de liberdade para os homens 

de cor, a Festa do Rosário, uma expressão do Congado mineiro, é uma experiência aglutinadora 

da sociedade, que instaura uma nova ordem social e simbólica. Ritual simbólico cuja força e 

eloquência se expressam através do paradoxo, do ambíguo e do contraditório, que podemos 

observar em vários aspectos: na devoção negra à alva e portuguesa Senhora do Rosário, nas 

missas rezadas ao som de tambores, na saudação sacerdotal ao candombe, na coroação de reis 

congos à moda lusitana...  elaborações místicas que se colocam como forma de subversão do 

tempo cotidiano, quando as ruas, avenidas e praças se transformam em territórios do sagrado, 

instaurando uma nova hierarquia social, ainda que simbólica, nos espaços cotidianamente de 

predominância cultural branca. Presente nas áreas rurais e muitas cidades do Jequitinhonha, o 

Congado é inspiração para este trabalho, que investiga o quê mantém viva esta tradição por 

quase 400 anos, considerando a hipótese de que a resistência da Festa do Rosário resida no seu 

aspecto sagrado, inclusive em suas interlocuções com o profano. Resistência e sagrado, 

conceitos constituintes do povos Bantu para cá trazidos, que dialogam em sua dimensão 

paradoxal e dialética. Assim, a reconstrução histórica da Festa do Rosário no Brasil que tem 

suas origens tanto na Europa medieval quanto na África, é indispensável para entender o 

sincretismo que hoje se apresenta no ritual. A filosofia Bantu em contraposição aos conceitos da 

moderna ciência das religiões desvela a dimensão mítica, simbólica e cosmogônica dos festejos. 

O mito da aparição de Nossa Senhora no mar, quando interpretado e confrontado com fatos 

históricos, evidencia-se como expressão emblemática do entrecruzamento de ideologias de 

povos antagônicos em sua cosmovisão. Portanto, a análise dos elementos do rito do Rosário 

revela uma resistência que produz imprevisíveis formas de manutenção de si, que se expressa 

principalmente  através daquilo que não é dito, da inversão de significados, do que se oculta 

através dos símbolos, enfim, da “camuflagem”, do silêncio, da não confissão, dita apenas 

através das imagens, dos corpos e danças, toques e tambores, cantos e palavras mágicas. 

Esperamos assim corroborar para uma reflexão sobre as formas diacríticas de resistência da 

Comunidade dos Homens Pretos do Rosário. 

 
Apoio: PPGER, PRPPG/UFVJM, FAPEMIG 
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SINT0747 - Laços de solidariedade e parentesco na produção de 

alimentos no Alto Vale do Jequitinhonha: mudanças e permanências. 
 

VITOR SOUSA DITTZ 

 
E-mail: vitordittz@hotmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: Nessa pesquisa pretendo estudar as relações de trabalho não capitalistas e os laços de 

solidariedade e de vizinhança presentes nos meios e modos de subsistência, como percurso 

adotei a tarefa de decifrar o sistema alimentar tradicional local. Como o processo de obtenção de 

alimentos e bem definido em espaços distintos e delimitados pelo cotidiano do camponês 

lavrador como a lavoura, a horta, o quintal, a mata e o campo os mesmos foram analisados 

enquanto espaços familiares de produção, de trabalho e de consumo. Por meio do método de 

análise comparativa entre dois bairros rurais, Milho Verde e Jacutinga, semelhantes e distintos 

em alguns pontos, busquei discutir o processo de constituição e evolução dessas relações sociais 

e de trabalho assim como as suas recentes alterações, como também as transformações no 

sistema alimentar de ambas localidades.                                                                                                                                                                     

Como essa pesquisa está intimamente ligada a produção de alimentos e aos sujeitos sociais 

produtores, privilegio nessa pesquisa o papel desse sujeito social e suas formas de 

sociabilidades vivenciadas por ele no cotidiano de sua vida rural. Em função desse enfoque 

aproximei minha análise da concepção de camponês caipira, camponês lavrador presente nas 

obras de Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio Candido, Darcy Ribeiro e Carlos Rodrigues 

Brandao, por privilegiar essa concepção dialogo muito nessa análise com o tema da pesquisa 

baseado no conceito de Bairro Rural também abordado por esses autores. 

Atualmente embora o turismo venha se configurando nesses locais como o novo produto 

dinamizador da economia do local, muitas das alterações presentes nessas relações de trabalho 

não capitalistas e nesses laços de solidariedade e parentesco já vinham ocorrendo antes dessa 

atividade se intensificar na região. Mesmo na Jacutinga, uma das localidades analisadas, onde a 

atividade turística e inexistentes, alguns fatores semelhantes aos que existem em Milho Verde 

também tem interferido na configuração e dinâmica dessas formas de interação social visando a 

produção de alimentos 

BRANDÃO, C. R. Plantar, colher, comer: um estudo sobre o campesinato goiano. Graal. Rio de 

Janeiro, 1978. 

CANDIDO, A.Os Parceiros do Rio Bonito.Livraria duas cidades.São Paulo,1971.                       

QUEIROZ, M. I. P .Bairros Rurais. Paulistas.Ed livraria duas cidades.São Paulo,1973 

 

 
Apoio:  
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SINT0748 - Material Didático para Comunidades Quilombolas do Vale 

do Jequitinhonha 
 

PAULO HENRIQUE LACERDA GONZAGA,DIOGO NEVES PEREIRA,ARIELE SOUZA 

MARTINS ,CIBELE FERNANDES DE JESUS VITOR 

 
E-mail: tel.sk@hotmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O trabalho foi realizado na Comunidade Quilombola do Baú, localizada em Araçuaí, 

MG. Resultado de pesquisas da Pós-Graduação em Ensino de Geografia da UFVJM. Um 

aprofundar na questão educacional se fez necessária, com o observar da realidade educacional 

dos quilombos do Vale do Jequitinhonha. Este fazer pedagógico contribui na efetivação da lei 

10.639/03, que trata da obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-

brasileira nas escolas, e das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar 

Quilombola. 

A partir de oficinas e entrevistas, partindo das histórias da comunidade e da realidade 

encontrada na Escola Municipal Maurício Gaspar de Oliveira, foram elaborados materiais 

didáticos voltados para a necessidade escolar do quilombo. Desta forma foi possível mudar a 

visão etnocêntrica dos materiais didáticos, para uma visão local, dando referência social negra 

às crianças quilombolas. 

De maneira sintética, tal Material Didático para Comunidades Quilombolas está dividido da 

seguinte forma: (1) Alfabeto Quilombola: A utilização de imagens e palavras que corroborem 

para a identificação das/os educandas/os em sua vivência como comunidade quilombola. (2) 

Palavras Geradoras de Alfabetização: Palavras indicadas pela comunidade que serão 

reproduzidas em tarjetas e afixadas nos objetos, nomeando-os. (3) Palavras em Ioruba: Palavras 

em ioruba reproduzidas em tarjetas e afixadas nos objetos da realidade da comunidade. (4) 

Material para o/a professor/a: compreende três vivências educativas – Cantinho da Comunidade 

Quilombola, Preta da África e Mural de Palavras em Iorubá. São murais que trazem uma 

alternativa frente à Branca de Neve anteriormente afixada na escola. Ainda na linha da 

visibilidade de identidade, há as práticas pedagógicas educativas: Quilombo na escola e 

Conhecendo território quilombola. Além da construção do livro, A História de um Quilombo, 

como forma de aproximar os/as educandos/as de suas vivências pessoais e afetivas, propõe-se 

uma história baseada na realidade da comunidade em seu saber e modo de vida. 

A atividade vem contribuindo com o fazer pedagógico na Comunidade Quilombola Baú sendo 

utilizados pela professora da Comunidade Rosaura Pereira Costa, que contribui na aplicação das 

metodologias e utilização dos materiais. Parte do material como a Alfabeto Quilombola foi 

distribuído em outras comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, tendo como um 

objetivo publicá-lo e distribuí-lo para as comunidades da região. 

 
Apoio:  
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SINT0749 - Por terra e água: a trajetória dos pescadores quilombolas 

de Januária no “trânsito da existência ilhada para o território” 
 

RAFAEL PEREIRA SANTOS,ALAN FABER DO NASCIMENTO,ROBERTA ALVES SILVA 

 
E-mail: pereirasantosr@yahoo.com.br 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: O trabalho em questão se refere a uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais-PPGER da UFVJM previamente 

aprovada pelo CEP sob o parecer 2.199.504 e se intitula: Da existência ilhada ao território: 

estratégias e lutas da comunidade de Croatá na busca de conquistar seu território. O objetivo 

geral da pesquisa propõe investigar as dinâmicas territoriais da comunidade quilombola-

pesqueira de Croatá. Os objetivos específicos propõem analisar: o processo de 

desterritorialização a partir da Nova Cartografia Social; interpretar o modo de vida quilombola, 

pesqueiro e vazanteiro e interpretar as territorialidades explicitadas no agir político nos espaços 

de articulação. A metodologia utilizada nesta pesquisa se embasa na pesquisa etnográfica de 

Geertz (2015) que propõe a descrição e interpretação densa na imersão no campo de estudos. A 

coleta de dados tem se dado pela observação participante e aplicação de roteiro de entrevista 

semiestruturado e sequente análise de conteúdo. A cartografia social, construída pelos próprios 

comunitários, tem sido utilizada como instrumento para caracterizar o território de ocupação 

antiga e atual. A pesquisa tem demonstrado a constituição de um território quilombola ampliado 

por laços de parentesco. As territorialidades da comunidade se expressam na apropriação pelo 

trabalho-instituição de nomes nos diversos lugares construídos pelas dinâmicas do rio. Os 

incentivos fiscais e projetos desenvolvimentista da SUDENE década de 70 inseriu o Norte de 

Minas na divisão regional do trabalho proporcionando maior inserção econômica, malgrado a 

expropriação territorial (privatização da terra e da água) em face das comunidades tradicionais 

Sanfranciscanas. O processo de formação da fazenda que se sobrepõe às outras comunidades se 

deu em 1979 por meio da violência e grilagem de terras tradicionalmente ocupadas, anexada à 

propriedade. A reterritorialização da comunidade ocorreu em 2012 pela inserção da comunidade 

na Campanha dos Territórios Pesqueiros e no Movimentos dos Pescadores do Brasil-MPP, 

acrescido da afirmação étnica quilombola em contraposição ao decreto 4895/2003 que ameaça 

os territórios de pesca. As sobreposições emergem na posse comunitária, o fato de ser área de 

domínio da União e a propriedade ser reclamada pela fazenda Atrium. Por fim, observamos que 

a afirmação identitária e organização enquanto MPP tem possibilitado empreender ações de 

defesa e ampliação do território. 

 
Apoio: BOLSA INSTITUCIONAL UFVJM 
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SINT0750 - Trabalho camponês: resistência e ética. 
 

MARIVALDO APARECIDO DE CARVALHO,WHESLEY TANOR SILVA,ROSANA PASSOS 

CAMBRAIA 

 
E-mail: marivascarvalho@gmail.com 

 
Área: ANTROPOLOGIA 

 

Resumo: A pesquisa tem como base de reflexão dados levantados em pesquisa de campo no 

Distrito de Padre João Afonso, localizado em Itamarandiba no alto Vale do Jequinhonha MG. 

Parte de uma noção teórica estruturalista marxista que concebe o trabalho como a capacidade de 

simbolizar e transformar o mundo que habitamos, busca nesse contexto demonstrar os aspectos 

éticos do trabalho camponês e sua capacidade resistência aos modelos hegemônicos de 

economia preconizado pelo mercado capitalista, que no nosso caso são representados pela 

extensivas monoculturas de eucalipto que envolve a região pesquisada. Esta resistência está 

vinculada diretamente com o trabalho do lavrador, pois só quem planta é que pode trocar (troca 

como atitude ética). O trabalho do lavrador estrutura uma ética camponesa que se traduz: como 

a troca do suor do lavrador para com a terra e o fruto como a resposta da terra para com o 

trabalho do lavrador; essa noção de troca entre natureza e humano e seu aspecto ético religioso 

acaba por incluir todos. É a troca, como fundamento social e de identidade cultural, que dá o 

sentido de comunidade e ao lugar onde se vive. Nossos dados de campo indicam que o trabalho 

do lavrador com a terra de cultivo e com a terra natureza busca em sua intimidade a 

compreensão de complementaridade do seu trabalho com a organização que o mundo da 

natureza já traz consigo como elemento dado que não cabe ser transformado ou questionado 

pelo lavrador, pois a natureza e suas regras são criações do divino. Assim as técnicas de plantio 

são técnicas que primam pelo diálogo entre o trabalho do lavrador e a terra de cultivo e a 

natureza envolvente, mediado por uma ética de base religiosa, pois a finalidade última do 

trabalho é gerar alimento. A posse do alimento por meio do trabalho camponês é compreendida 

como a troca entre humano com a terra, essa noção de troca se reproduz na comunidade via 

troca entre seus membros. Concluímos que a troca, enquanto compreensão do trabalho 

camponês e como uma expressão ética religiosa, que se dá entre seus membros e desses para 

com a natureza, além de criar formas de resistência aos modelos hegemônicos de economia, 

caminha para a superação ontológica entre o humano e a natureza. Ou seja, essa ética da troca 

também inclui a natureza como um sujeito, que deve ser levado em conta para a organização 

social da comunidade. 

 
Apoio: APOIO FAPEMIG APQ 02797-14/2014, FUNDAEPE, PRPPG, CEP 1.623.266 

UFVJM 
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SINT0751 - A Reserva Técnica do LAEP: gerenciamento e 

conservação preventiva 
 

ALLAN FERREIRA CABRAL 

 
E-mail: allan.cabral16@gmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho apresenta considerações referentes aos trabalhos realizados na Reserva 

Técnica do Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem LAEP/UFVJM, Diamantina, 

MG, abordando questões indicativas ao processo de gestão do Patrimônio Arqueológico a partir 

da análise de situações concretas vivenciadas na prática arqueológica exercida. O acervo da RT 

do LAEP/UFVJM é composto por coleções de natureza arqueológica oriunda de pesquisas 

científicas, arqueologia preventiva e doações de materiais constituintes do patrimônio cultural 

do estado de Minas Gerais, sobretudo do Vale do Jequitinhonha. Toda pesquisa tem como foco 

o seguinte objetivo geral: Organizar a Reserva Técnica do LAEP e discutir acerca das questões 

de organização, preservação, conservação preventiva e divulgação do acervo arqueológico que a 

mesma possui. A primeira metodologia utilizada para compreender melhor como deveria ser 

administrada uma reserva técnica foi o levantamento bibliográfico, após muito estudo, adotou-

se uma metodologia de disposição e sistematização de dados da RT e organização do Acervo 

Arqueológico. A partir das primeiras análises podemos observar os primeiros resultados: o 

processo de  

integração espacial do acervo ainda não está finalizado, uma vez que a reserva técnica está em 

constante crescimento. Contudo, tem-se buscado aprimorar as políticas de gestão de acervos. As 

discussões a respeito de uma RT ultrapassam a simplicidade de se informar a sua formatação e 

organização, mas, também o modo como é gerida, onde ficam armazenadas a sua cultura 

material e a constante interação entre pessoas e objetos de estudo. A divulgação e o 

(re)conhecimento do Patrimônio podem levar à criação ou ampliação de um sentimento de 

herança e pertencimento como alicerce da identidade das comunidades. Já que a entrada na RT 

não é permitida a todos, até mesmo por questões de preservação e proteção do seu acervo, uma 

possibilidade de acesso a esse patrimônio seria obtida a partir da criação de um site a ser 

desenvolvido para a divulgação e armazenamento de informações do acervo que está sob sua 

guarda, como uma ferramenta de divulgação. 

 
Apoio: FUNDAEPE - FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

7
6
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT0752 - ALTERIDADE, IDENTIDADE E ARTE RUPESTRE: 

ESTUDO ESTILÍSTICO DOS CONJUNTOS GRÁFICOS DE SÍTIOS 

EM MATA NO ALTO ARAÇUAÍ, MG 
 

WELLINGTON SANTOS GRECO,MARCELO FAGUNDES 

 
E-mail: grecow@yahoo.com.br 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Pretende-se apresentar à comunidade (acadêmica) os resultados até então alcançados 

no âmbito de um projeto de mestrado, sobre a arte rupestre de sítios arqueológicos localizados 

no município de Felício dos Santos, MG, em área de Floresta Estacional Semidecidual. Neste 

projeto busca-se entender como se deram os processos de construção dos painéis rupestres, por 

meio do estudo dos modos de articulação, ocupação e interação dos grafismos sobre os suportes 

parietais. Para tanto, dedica-se às relações que podem ser tecidas entre os registros rupestres, 

buscando observar as particularidades que constituíram e podem ter limitado, condicionado ou 

orientado as escolhas ou padrões de organização nos/dos grafismos e painéis rupestres e, assim, 

da construção da paisagem do abrigo. Sendo definida culturalmente, através de mecanismos que 

a controlam, condicionam e lhes dá sentido dentro do grupo, a arte representa tempo, 

historicidade e identidade. A ação, no caso, o ato de pintar, exige escolhas. As escolhas (trans) 

formam e particularizam os indivíduos, em comportamentos que podem ser identificados nos 

vestígios arqueológicos, por isso o estudo de grafismos rupestres como estratégia de análise das 

ações que os idealizaram, projetaram e estruturaram, em uma lógica específica.  As análises se 

dão junto ao Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem (LAEP), que tem sido, desde 

sua fundação, referência em pesquisas arqueológicas no estado de Minas Gerais. Vinculado à 

UFVJM, o LAEP tem fornecido todo suporte físico e teórico necessários à realização desta 

pesquisa. Os possíveis critérios e lógica de composição e construção das figuras e de 

estruturação dos painéis, suas relações e interações são parte dos resultados obtidos que se 

pretende apresentar e discutir, principalmente em alternativas de proposições de métodos em 

perspectivas interdisciplinares.  No sítio Sampaio, por exemplo, foi possível perceber que em 

todos os painéis com pinturas reconhecíveis, as representações em forma de cervídeos precedem 

todas as outras. Ainda, foi possível identificar que existe um complexo sistema de estruturação 

que envolve, em um mesmo tempo, interações sincrônicas e diacrônicas entre os grafismos. Os 

diferentes casos de justaposições, sobreposições e as ocorrências isoladas possibilitaram inferir 

os modos de interação entre os diferentes grafismos, que indicam o comportamento dos artistas 

que procuraram, conscientemente, um determinado modo de fazer e de interagir com o Outro. 

 
Apoio: LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA E ESTUDO DA PAISAGEM 

(LAEP/CEGEO/ICT/UFVJM) 
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SINT0753 - Conhecimento arqueológico inclusivo: sites como espaços 

de interpretação compartilhada 
 

BRUNO PASTRE MAXIMO 

 
E-mail: bruno.pastre@ict.ufvjm.edu.br 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Um dos grandes problemas da academia atualmente é conseguir tornar o resultado da 

produção de conhecimento em algo acessível para o grande público. O conhecimento acadêmico 

geralmente tem como formato final um texto, seja ele em livro ou artigo impresso, mas cada vez 

mais em formato digital. Porém uma questão perpassa estes formatos que é a habilidade de 

compreensão de texto da população. Esta questão é mais grave se considerarmos países com 

grande quantidade de pessoas analfabetas, tais como o Brasil e os países africanos. Pensando na 

situação de Angola, um país devastado por 40 anos de guerra civil, e com uma ferrenha ditadura 

que pouco investe em educação, decidimos, como possibilidade de contornar este dilema criar 

um website (www.mbanzakongo.com) como resultado de nossa dissertação de mestrado, 

contendo principalmente as entrevistas e fotografias coletadas durante o trabalho de campo. 

Temos com objetivo principal tornar o conhecimento acadêmico acessível ao grande público, 

mas principalmente encontrar uma maneira de que os diretamente participantes do processo de 

construção do conhecimento - no caso os anciãos e líderes comunitários entrevistados em 

Mbanza Kongo (Angola) - também pudessem ter um controle sobre o produto final da pesquisa 

acadêmica. Com quase um ano de site no ar, tivemos como resultado o comentário de muitos 

grupos que participaram diretamente da pesquisa, mas também, para nossa supresa, um acesso 

muito grande de africanos da diáspora, que buscam material de divulgação e informações sobre 

a região em que saíram. 

 
Apoio: CNPQ /  PROF. PATRICIO BATSIKAMA / E COMUNIDADE DE MBANZA 
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SINT0754 - Do ouro ao Diamante – A Mineração no Alto Vale do 

Jequitinhonha, estudo do Complexo Arqueológico Borbas, 

Diamantina/MG 
 

GILSON JUNIO DE ANDRADE DEMETRIO,MARCELO FAGUNDES 

 
E-mail: gilsonjunio2@gmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Na tentativa de compreender as estruturas arqueológicas ligadas à mineração, nota-se 

a importância de se discutir a forma como se dava as relações ambientais e econômicas daquela 

região em dado momento histórico. Sabedores de que o processo de ocupação do território 

brasileiro sobreveio em tempos e de diferentes formas para as várias regiões do país, 

compreende-se que o processo de colonização que se caracterizou, primeiramente, nas regiões 

litorâneas com as atividades extrativistas, foi abraçando novas passagens em busca de diferentes 

territórios e novos expedientes que pudessem ser explorados. Com o desenvolvimento das 

atividades auríferas e diamantíferas, um dos requisitos necessários para dar continuidade aos 

investimentos da Coroa na procura por minerais, era a abertura de estradas que viabilizassem a 

locomoção entre as várias áreas de extração. Essa ação de ocupação constitui-se em uma 

dinâmica que importa as trajetórias de vida de vários grupos, sendo, dessa forma, carregado de 

significados que podem ser expressos na cultura material, que ora proposto na pesquisa, trata-se 

das estruturas de mineração presentes no Complexo Arqueológico Borbas, próximo ao distrito 

de Vau, em Diamantina/MG. A ocupação territorial gerada a partir da exploração do diamante 

deixou resquícios nessa região, marcas essas que se instituíram e são perspectiveis na presente 

área de estudo. Desse fato, resultou-se as experiências culturais que foram reconhecidas, vividas 

e descritas pelos viajantes/naturalistas, cujas obras serão estudadas nesta pesquisa (GARDNER, 

1846; BURTON, 1976; ESCHWEGE, 1979; SAINT-HILAIRE, 2004). É fato que a 

Arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades do passado. Nesta linha de pensamento, a 

cultura material é fonte de grandes informações para os pesquisadores. Logo, parte-se do 

princípio que a cultura material reflete comportamentos sociais, demarcados no tempo e no 

espaço. Trata-se da expressão material da cultura, carregada de signos e capaz de fornecer 

informações valiosas sobre o modo de vida de uma determinada sociedade. Como resultado, 

partindo do princípio de relato dos viajantes/naturalistas, associados as técnicas de garimpo e a 

cultura material presente, busca-se alavancar os estudos voltados a arqueologia histórica, 

sobretudo arqueologia da mineração, ainda escasso de referências à região de Diamantina e do 

Vale do Jequitinhonha. 

 
Apoio:  
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SINT0755 - ESTUDO DA PAISAGEM E DOS LUGARES NA COSTA 

NORTE DO PERU: A CONSTITUIÇÃO DAS COSMOVISÕES 

REGIONAIS 
 

LUIS FERNANDO MAFRA,JÉSSICA DA SILVA GASPAR,MARCELO FAGUNDES 

 
E-mail: luisfernandomafra13@gmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: O lugar é um mundo organizado, composto de camadas de significados. A partir do 

“seu lugar” cada grupo humano constrói um ritmo de vida, uma sensação de pertença, de 

identidade que confere sentido a vida. Lugar é algo concreto, é onde se constroem vivência, em 

movimento é atual e em meio à pausa é histórico; é memória e, de forma simplificada, é 

possível entendê-lo como lar. Segundo Yi Fu Tuan, a relação que os seres humanos têm com o 

lugar é topofílica, existe um elo afetivo entre a pessoa e o lugar. Como dito, a área em de 

pesquisa é a faixa litorânea da costa norte do Peru, lugar que, em longa duração, abrigou 

diferentes comunidades andinas no período pré-conquista espanhola. O foco dos estudos, por 

enquanto teóricos, está nas relações simbólicas e cosmovisão que estes povos mantiveram ao 

longo do tempo com seu lugar e a constituição da própria paisagem regional, esta entendida 

como uma construção. Busca-se, assim, o entendimento da relação destes povos e como seu 

meio: das montanhas mais altas da região, especificamente com seus cumes, e o significado 

atribuídos a elas, ligando-as à água e, respectivamente, à fertilidade. Os laços construídos por 

estes na paisagem remetem às crenças e atos religiosos, realizados em santuários nas cimeiras 

das montanhas direcionados às deidades diretamente atreladas à cosmovisão destes povos que 

atribuem a fatores físicos e geomorfológicos significados específicos. A água, o sol e as 

montanhas, assim como os aspectos meteorológicos (além de outras diversas expressões do 

mundo natural)  ganham representações sagradas em deidades específicas que se relacionam 

com a comunidade e entre si. Esta relação atinge os meios práticos da vivência destas 

comunidades como a construção de estruturas hídricas e produções agrícolas, sendo diretamente 

relacionadas ao campo simbólico de assimilação dessas deidades com a paisagem. Deste modo, 

com a continuidade da pesquisa, inclusive com trabalhos de campo, nossa intenção é 

compreender como os vestígios materiais (estruturas arqueológicas de diferentes origens), 

podem cooperar na compreensão destas relações estabelecidas entre as comunidades andinas, 

cooperando na discussão acerca  da cosmovisão, cosmopolítica e estruturas de organização 

sociopolítica e ambiental da América pré-colombiana. 

Referência Bibliográficas: 

REINHARD, J. Las Montañas Sagradas: Un estudio etnoarqueológico de ruinas en las altas 

cumbres andinas. Cuadernos de Historia, n. 3, p. 27-62 Pág., 1983. 

CERUTI, C. Cerro Ilan 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

7
6
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT0756 - ESTUDO DO CONJUNTO LÍTICO DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO SAMPAIO, FELÍCIO DOS SANTOS, ALTO 

VALE DO RIO ARAÇUAÍ, MINAS GERAIS. 
 

LANDERSON GOMES GALVÃO,MARCELO FAGUNDES 

 
E-mail: landersongg@hotmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: O estudo analítico-tecnológico da cultura lítica do sítio arqueológico Sampaio, no 

Alto Vale do rio Araçuaí, município de Felício dos Santos, Minas Gerais, foi realizado em torno 

do material recolhido em seu interior por meio de escavação realizada no ano de 2016. Na 

oportunidade foram recolhidos ao todo, 326 vestígios líticos, oriundos de 12 níveis 

estratigráficos e produzidos em matérias - primas como, o quartzo, quartzito, sílex e minério de 

ferro. A pesquisa buscou apresentar a cadeia operatória referente aos conjuntos líticos do sítio, 

realizar uma análise tipológica dos conjuntos líticos do sítio Sampaio e averiguar as técnicas de 

lascamento e comparar com outro (os) sítios regionais. Nessa perspectiva as análises e estudos 

foram realizados nas dependências do LAEP/CEGEO/UFVJM (Laboratório de Arqueologia e 

Estudo da Paisagem), o que contribuiu de forma significativa para obtenção de uma melhor 

interpretação sobre a cultura material, sendo que, nas analises os vestígios líticos foram 

submetidos aos processos de limpeza, higienização, contagem e registro.No estudo do material 

lítico proveniente do sítio arqueológico Sampaio adotou como referência o conceito etnográfico 

de cadeia operatória Leroi – Gourhan (FAGUNDES, 2004,2007a), além das influências dos 

“estudos da escola francesa, focado principalmente em análises da tecnologia empregadas na 

fabricação de artefatos líticos” (FAGUNDES; TAMEIRÃO, 2013). Nos processos laboratoriais, 

foram observados aspectos técnicos e morfológicos presentes no conjunto, sendo destacadas e 

analisadas as seguintes categorias: Matéria-prima, Tipologia, Técnica/tecnologia, Córtex 

(presente ou ausente), além da constatação da presença de instrumentos e artefatos, 

proporcionando a aquisição e o levantamento sobre uma série de informações referente aos 

vestígios líticos, o que demonstrou ser de suma importância para os estudos arqueológico no 

intuito de se obter uma relação de dados sobre a cronologia regional. O conjunto lítico do sítio 

Sampaio apresenta particularidades únicas, mas também aponta semelhanças tecnológicas, 

morfológicas e estruturais a indústrias líticas de outros sítios estudados regionalmente 

(PERILLO, 2016; SILVA, 2017), como uso majoritário do quartzo (hialino e leitoso) a partir da 

redução blocos anédricos. Em síntese, esta indústria pode ser identificada como, uso majoritário 

do quartzo, obtido na forma de cristais anédricos, sempre em blocos e predominância da técnica 

unipolar nos processos redutivos. 

 
Apoio: A EQUIPE DO LAEP/CEGEO/UFVJM 
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SINT0757 - FLORES E PINTURAS NA PAISAGEM: ANÁLISE 

ESPACIAL E INTRA-SÍTIO EM CAMPO DAS FLORES 
 

VALDINÊY AMARAL LEITE 

 
E-mail: valdineyal@msn.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Campo das Flores é uma área arqueológica que se localiza na bacia do rio Araçuaí, 

entre os municípios de Senador Modestino Gonçalves e Itamarandiba-MG, no Alto 

Jequitinhonha. Esta pesquisa teve como preocupação investigar quais as relações que podem ser 

tecidas entre os sítios com registro rupestre; entre os suportes pintados e não pintados. Buscou-

se observar se houve escolhas ou padrão (es) de inserção desses sítios na Paisagem e se eles 

foram ocupados diacronicamente ou sincronicamente no Espaço Geográfico. Para atender o 

objetivo proposto, embarcou-se na corrente Arqueologia da paisagem, abordou-se a área de 

forma espacial (inter-sítio) e ao mesmo tempo intra-sítio, observou-se as particularidades de 

cada sítio e também dos lugares potenciais que aparentemente não apresentou registros rupestres 

visíveis hoje, mas que podem ter sido ocupados ou participado de ‘processos seletivos’ de qual 

lugar pintar. A metodologia utilizada, se respalda em intensivos trabalhos de campo, aplicação 

de fichas de análise, calque em plástico, consulta a literatura, processamentos de imagens no 

CorelDraw®, processamento de dados no SPSS®,  levantamentos cartográficos por meio do 

ArcGis® e conversas com os moradores locais. Com este estudo conseguimos sistematizar 30 

painéis rupestres, que se repartem em 11 sítios arqueológicos e que, juntos, somam um 

repertório gráfico de 391 pinturas pré-históricas numa área de aproximadamente 1 km²,  

diferenciando-se em muitos aspectos das demais áreas arqueológicas regionais. Nos lugares 

potenciais, por meio do mapeamento amostral, analisamos 113 suportes que se distribuem em 

36 abrigos diferentes. Os resultados obtidos nesta dissertação destinam-se a oferecer 

informações da Arqueologia local, para as próprias comunidades que ali estão e somar forças, 

com outras pesquisas que têm sido desenvolvidas nesta região pelo LAEP/UFVJM e com o 

Setor de Arqueologia da UFMG na região de Diamantina-MG.  

 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

- CAPES 
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SINT0758 - O BARRO E A ETNOGRAFIA: ANÁLISE 

ESTILÍSTICA DOS CACHIMBOS AFRO-BRASILEIROS EM 

DIAMANTINA, MG. 
 

ANA ROSA SILVA LIMA 

 
E-mail: anarosa_menina@hotmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho busca compreender o universo dos africanos escravizados por meio da 

cultura material. Os registros são provenientes do quintal da casa de Chica da Silva, ex-cativa 

que teve ascensão na elite mineira, e datam do início do século XIX. Embora os materiais 

resgatados nas escavações sejam de diferentes tipologias, o enfoque está presente nos 

cachimbos cerâmicos. Por meio da combinação entre análises laboratoriais e estudos 

historiográficos, pretendeu-se explorar os significados imbuídos nos traços presentes no barro. 

A partir do pressuposto que o contingente escravista não é entendido aqui como uma massa 

homogênea e sim como indivíduos com suas próprias identidades culturais, pretendeu-se, ao 

analisar os motivos decorativos, entender marcas que os identifiquem enquanto sujeitos ativos, 

agentes sociais de seus tempos. Dessa forma, os cachimbos foram entendidos enquanto 

(re)produtores de identidades vindas de além-mar, provando que embora houvesse uma tentativa 

de esquecimento, as marcas intencionais em objetos produzidos pelos próprios cativos são 

provas de uma resistência. 

 
Apoio: LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA E ESTUDO DA PAISAGEM (LAEP) 
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SINT0759 - O Holoceno Médio na Serra Negra: Alto Vale do Araçuaí, 

Minas Gerais 
 

LIDIANE APARECIDA DA SILVA 

 
E-mail: lidiane.las@gmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: O sítio Cabeças 04, está localizado no município de Felício dos Santos, na bacia 

Araçuaí, afluente do rio Jequitinhonha, Minas Gerais. Trata-se de um sítio arqueológico com 

três camadas estratigráficas bem definidas com cinco momentos de ocupação, sobretudo na 

base, ultima camada pode-se dizer três momentos distintos que o sítio foi ocupado, e pelas 

datações apresentou períodos de intervalos (abandonos) com uma faixa de até 1000 anos. 

Geologicamente situado do domínio da Serra do Espinhaço área denominada de Serra Negra 

(face leste), o sítio está nas proximidades das três principais bacias estaduais, São Francisco, 

Jequitinhonha e Doce. Para o Planalto Diamantinense há ocupações humanas que constam da 

transição do Pleistoceno-Holoceno e para o Holoceno-Superior, recentes datações realizadas no 

sítio Cabeças 04 permitiram identificar uma cronologia que consta para o Holoceno-Médio, 

inédita para a região. Com o intuito de se atingir o objetivo proposto, a saber, analisar o 

conjunto lítico datado do Holoceno-Médio do sítio Cabeças 04 seguindo o conceito de cadeias 

operatórias, entendendo sobre as escolhas da matéria-prima, técnicas de redução e inferindo 

sobre o seu uso social a pesquisa avaliou as possíveis relações tecnológicas e culturais entre o 

conjunto lítico em pauta com os conjuntos líticos regionais antigos e recentes, portanto, 

cooperando para informações arqueológicas importantes e inéditas regionalmente, propiciando a 

ampliação do conhecimento das relações dos grupos e seus ambientes, sobretudo pelas 

ocupações contínuas na área arqueológica da Serra Negra, a partir de aproximadamente 7000 

AP. 

 
Apoio:  
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SINT0760 - RABISCOS NA PAISAGEM: UM ESTUDO DOS 

GRAFISMOS RUPESTRES DO SITIO CABEÇAS 04, FELICIO DOS 

SANTOS, ALTO JEQUITINHONHA, MG. 
 

ROBERTO PILADE GAMBASSI JUNIOR,MARCELO FAGUNDES 

 
E-mail: robertopilade@live.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: O sitio Cabeças 04, arbitrariamente conhecido como “Lapa da Concha”, está inserido 

no conjunto de sítios Cabeças, por consequência estes estão inseridos na área arqueológica de 

Serra Negra, no complexo arqueológico Felício dos Santos, Alto vale do Araçuaí, Região do 

Alto Jequitinhonha, Minas Gerais. O sitio encontra-se implantado em um abrigo rochoso, em 

área de ecótono, possuindo itens essenciais para a vida humana, seja pela abundância de 

alimento ou de matéria prima para a confecção de ferramentas. O sitio foi escavado no ano de 

2013, podendo-se afirmar que é o assentamento mais complexo de todos os escavados até o 

momento dentro da Área Arqueológica de Serra Negra, sendo o único onde foi possível 

evidenciar ocupações de grupos de caçadores coletores (mais antigas) e horticultoras (mais 

recentes), sendo que, de modo geral, o sítio foi ocupado em uma faixa cronológica que segue 

entre 7225 anos A.P. e 480 anos A.P. A característica marcante do sitio são os seus imensos 

painéis rupestres, com temática variada, apresentando uma variabilidade estilística incomum a 

região. Neste sentido, o sitio foi entendido como um todo, fruto das expressões humanas que 

por ali passaram, significaram, viveram e experienciaram aquele local e se expressaram através 

dos grafismos que ali permanecem até o momento. Assim sendo, optou-se por uma classificação 

dos painéis ali presentes, atento a variações estilísticas que o mesmo pudesse apresentar, além 

de aspectos voltados ao suporte rochoso, localização, visibilidade, dentre outros. Após a 

definição dos objetivos e do objeto, iniciou-se um extenso referencial bibliográfico, com o qual 

foi possível estabelecer uma metodologia coerente com a proposta do trabalho, baseado na 

interdisciplinaridade. Foram realizadas atividades de campo em momentos diferentes ao longo 

do ano e do dia, priorizando informações a respeito de temas que possam agir diretamente sobre 

os painéis rupestres e para a subsistência humana, tais quais a vegetação, incidência de luz, 

geologia, geomorfologia e hidrologia foram alguns dos pontos observados. Além do registro 

escrito, os painéis foram fotografados, a fim da confecção de um acervo fotográfico do sitio e 

vetorização das imagens.Pode se observar uma relação de organização nos painéis, além da 

variabilidade estilística presente nas temáticas ali pintadas, expressando marcas de populações 

que por ali passaram, produzindo uma paisagem arqueológica. 

 
Apoio: LAEP, CEGEO, CNPQ, MPCIH 
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SINT0761 - “HISTÓRIA, CULTURA E ARQUEOLOGIA: AS 

EXPERIÊNCIAS  NO ALTO VALE JEQUITINHONHA" 
 

THAISA DAYANNE ALMEIDA MACEDO 

 
E-mail: thaisa.d.a.macedo@gmail.com 

 
Área: ARQUEOLOGIA 

 

Resumo: Acredita-se que o registro arqueológico é um importante fortalecedor da memória 

social, pois mais do que um testemunho do passado, está situado no tempo presente, sendo uma 

marca no fazer histórico das sociedades. Assim, a pesquisa aqui apresentada possui como foco 

principal uma região que por algum tempo tem sido local de desenvolvimento de pesquisas no 

campo da arqueologia pelo Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem-UFVJM. Posto 

isto, a pesquisa seguiu objetivo geral:  Construir metodologias e práticas que possam dar 

significados sociais e culturais aos vestígios arqueológicos e históricos, possibilitando às 

comunidades detentoras deste patrimônio a compreensão da importância da proteção, 

valorização e respeito ao patrimônio histórico, arqueológico e cultural.  E objetivos específicos: 

Inserir atividades de Ação de Educação Patrimonial no município de Felício dos Santos; 

Promover a memória e a identidade cultural por meio de registros orais no intuito de promover 

sentimentos de conhecimento e partilha e Proporcionar para a sociedade atual, por meio dos 

vestígios arqueológicos, um maior entendimento do passado histórico cultural de Felício dos 

Santos e região. A metodologia utilizada durante todo processo de pesquisa foi primeiramente o 

levantamento bibliográfico e, logo após, iniciou-se a coleta de dados. Para a coleta de dados, 

temos: Entrevistas sob método: História de Vida; Roda de conversa com a comunidade escolar 

do município de Felício dos Santos; Aplicação de um questionário aos alunos do 5º do ensino 

fundamental e Atividades práticas direcionadas para a Arqueologia regional. Ao final das 

pesquisas chegamos aos seguintes resultados: o desejo por conhecer e divulgar o patrimônio 

cultural da cidade acabou por colocar o público envolvido como sujeitos fundamentais para os 

objetivos por nós traçados. Cabe salientar que antes de tudo, a pesquisa nos revelou que há um 

universo imerso nas comunidades que precisa ser conhecido. E que conhecer esse universo é 

uma responsabilidade social reservada aos pesquisadores e profissionais que aventuram atrás de 

descobertas naquelas terras. Não se trata de uma ação acabada, mas em construção contínua 

com o objetivo de proteger as pessoas e o patrimônio arqueológico muitas vezes distanciado por 

meio dos processos históricos estabelecidos, mas próximos ao cotidiano da comunidade. 

 
Apoio: AGRADEÇO À PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG-

UFVJM) POR TER PROPORCIONADO AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISA, ATRAVÉS 

DA BOLSA COTA INSTITUCIONAL/UFVJM. AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS HUMANAS- (MPICH-UFVJM) 
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SINT0762 - À unha: literatura e performance no enfrentamento à 

violência de gênero 
 

JULIANA HELENA GOMES LEAL,JEAN PAULO SILVA GABRIEL 

 
E-mail: juleal@yahoo.com 

 
Área: ARTES 

 

Resumo: À unha é um modus operandi de luta. Diário. Forma alternativa de resistir para existir. 

Inspirada livremente na obra poética À unha, da professora e poetisa Ana de Santana, do Rio 

Grande do Norte, essa performance, realizada pelos integrantes do Encontros Coletivo de 

performance, dentro da programação do I Encontro Mulher: memórias, resistências e lutas” 

(2017), UFVJM – Campus JK, Diamantina/MG, é um chamado. Um alerta. Mas é também um 

grito. Um basta. Durante a construção e presentação deste trabalho foram acessadas memórias 

afetivas e traumáticas nos corpos de duas performers do Vale do Jequitinhonha. Experenciamos 

conversas muito íntimas com os versos de Ana, a partir de espelhamentos que, ao mostrarem, 

nos desvelavam, que ao contarem, falavam de corpos gendrados (SPIVAK). De nossos corpos 

gendrados. Dandara foi uma deles. Em À unha enlutamos seu corpo cruelmente profanado pelo 

homofobismo nosso de cada dia, incluindo o do performer que lhe deu as mãos e a convidou 

para um passeio longo pelas ladeias da cidade, num gesto de resistência, protesto e, 

principalmente, ressignificação da dor. Da dor da possibilidade real de ser a próxima vítima 

num “Brazil” ultraconservador que homenageia torturadores em nome da família e da vida. 

Gesto semelhante foi sugerido pelo percurso cênico realizado por outras três performers que, 

levando seus corpos à exaustão e exposição, entre afogamentos, sangramentos e pedras, 

desenterravam narrativas pessoais e coletivas, fazendo ecoar outros corpos necessitados de luto, 

visibilidade e existência (BUTLER). No “espaço de performação” (MELIN) construído por À 

unha, portanto, foi possível exercitar, no âmbito estético (HUYSSEN), pequenos e potentes 

gestos de justiça em favor dos direitos humanos. 

 
Apoio: PROEXC/PROCARTE 
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SINT0763 - Baque Jacuba - o fortalecimento da cultura afro-brasileira 

através do EncontroS 2017 em Diamantina-MG 
 

MARAISA RESENDE BRAGA,ANDRE RODRIGO RECH 

 
E-mail: bragamaraisa@gmail.com 

 
Área: ARTES 

 

Resumo: A UFVJM como principal instituição de ensino superior do Vale do Jequitinhonha 

deve envidar esforços para preservar e valorizar as memórias, tradições e as formas de 

manifestação da cultura popular desta região. Uma manifestação que representa bem a 

influência africana e religiosa em uma prática cultural é o Maracatu de Baque Virado, que em 

sua configuração atual prática integra pessoas pelo mundo inteiro. Buscado a promoção da 

cultura de matiz africana o evento EncontroS de Maracatu de Baque Virado é realizado 

anualmente de forma itinerante, proporcionando vivências, debates, divulgação e trocas 

relacionadas ao Maracatu e outras manifestações culturais afro-brasileiras. 

Em 2017 a equipe do EncontroS associou-se a professores e estudantes da UFVJM ligados à 

cultura popular e à música percussiva trazendo o evento para Diamantina. Desta forma, 

realizou-se o EncontroS 2017 valorizando o movimento de cultura afro-brasileira nesta região e 

promovendo a aproximação dos grupos de maracatu com outras manifestações populares de 

matiz africana de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha em especial. 

O evento Nacional EncontroS ocorreu de 02 a 05 de novembro de 2017 envolvendo, entre 

outras, a parceria com a secretaria municipal de Cultura de Diamantina. Os materiais produzidos 

compuseram um portfólio atualizado que será utilizado nas futuras edições. Durante o evento 

foram realizadas rodas abertas de Coco e Tambor de crioula, apresentações públicas de 

Maracatu, rodas de conversa e um intenso intercâmbio de experiências relacionadas ao 

Maracatu de Baque Virado no Brasil. 

Foram registrados 120 inscritos provenientes de 11 grupos de Maracatu. Os mestres oficineiros 

recifenses vieram das nações Baque Forte (Antonio Pereira de Souza e Jamesson Fiorentino), 

Tigre e Elefante (Fabiano Pedro da Silva e Luiz Henrique Silva do Nascimento). Apresentaram 

seus maracatus os grupos Baque de Mina, Couro Encantado,  Pata de Leão, Tira o Queijo e 

Trovão das Minas. Foram realizadas também dos grupos mineiros Céu de Crioula, do Grupo 

Folclórico da Marujada de Couto de Magalhães de Minas, do Candombe da Serra do Cipó e da 

dança Afro Bantos do Baú. O evento atingiu seus objetivos tanto pela perspectiva celebrativa 

quanto pela troca de saberes inerente a cultura popular, além de ter propiciado espaços de 

divulgação e valorização do maracatu de baque virado e também de outras manifestações afro-

brasileiras presentes em Minas Gerais. 

 

 
Apoio: UFVJM PROCARTE 
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SINT0764 - Cine Mercúrio na Casa da Glória 
 

LILIAN SIMONE GODOY FONSECA 

 
E-mail: godoylilian2@gmail.com 

 
Área: ARTES 

 

Resumo: O Cine Mercúrio foi registrado formalmente na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 

UFVJM, em 17 de setembro de 2010 e, desde então, passou a contar com um apoio significativo 

de discentes na composição de sua equipe executora (fundamentalmente alunos dos cursos de 

Bacharelado em Humanidades e demais Licenciaturas da Faculdade Interdisciplinar em 

Humanidades). Em outubro do mesmo ano, firmaram-se algumas parcerias, por exemplo, com a 

Federação das Associações Comunitárias de São Gonçalo do Rio Preto, organização não 

governamental. 

Assim, foi possível ofertar programação audiovisual de qualidade aos moradores da cidade (por 

meio da utilização do salão paroquial da referida cidade) com o objetivo de viabilizar a criação 

de um ponto de encontro, bate-papo, troca de ideias, mobilização cultural e de interlocução de 

diferentes atores culturais do município e região. 

A partir de janeiro de 2011, outra importante parceria foi estabelecida com a 

SECTUR/Prefeitura Municipal de Diamantina e com o Cine Teatro Santa Izabel, local que, até 

dezembro de 2012, abrigou as projeções das mostras realizadas pelo Cine Mercúrio. Esse 

período teve um significado duplamente importante para o projeto, não somente no que se refere 

à ampliação das possibilidades de diálogo das ações do projeto com a comunidade externa, mas 

também pelo estreitamento que essa parceria consolidou entre a Prefeitura de Diamantina e a 

UFVJM, possibilitando a realização de outras ações de interesse da universidade, do poder 

público e da sociedade civil como um todo. 

Em seguida, o Cine Mercúrio realizou exibições em locais que, até então, não eram usados para 

o tipo de atividade que o projeto propõe. Entre esses espaços estavam o Museu do Diamante e o 

Mocrico – (Movimento de Criatividade Comunitária, um centro comunitário com sede no bairro 

do Rio Grande). 

Atualmente, o projeto está em uma nova fase, realizando suas sessões quinzenais na Casa da 

Glória, cuja parceria possibilitou a realização de um Festival de Filme Francês, além de 

exibições especiais, como as da Semana de História, entre outras. 

O objetivo deste trabalho é, então, fazer uma retrospectivas das inúmeras temporadas e sessões 

especiais realizadas na Casa da Glória. Essa é uma forma de, não apenas fortalecer o histórico 

do projeto, mas de, a partir desse levantamento, avaliar sua atuação e impacto, desde e graças a 

essa parceria com a Casa da Glória.  

Consideramos essa tarefa indispensável: conhecer o já feito, para propor novas ações.  

 

 
Apoio: PROEXC/UFVJM - CASA DA GLÓRIA/UFMG 
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SINT0765 - Processo de construção da performance "1ª Ruína: 

Invasão". 
 

ROSANA LUZIA TOSSIGE GOMES,ANTONIO FLAVIO ALVES RABELO 

 
E-mail: rosanatossige@hotmail.com 

 
Área: ARTES 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva expor o alguns aspectos referentes ao processo de 

construção da primeira performance do projeto Laboratório de Montagem Cênica, apresentada 

no dia 08 de março de 2018 no auditório da reitoria da UFVJM. A performance recebeu o título 

“1ª Ruína: Invasão”. 

O processo de construção da performance se iniciou no dia 06 de março, apenas dois dias antes 

da apresentação. O fator tempo foi determinante para a criação do trabalho. Uma ação simples e 

de teor político, a partir do dia Internacional da Mulher, encarado como um dia de luta às 

violências conta o feminino.  

A criação foi realizada de maneira colaborativa, a partir de exercícios de composição com 

espaço, jogos de improvisação e coleta de depoimentos pessoais a cerca do assunto tratado. 

No primeiro encontro, após os exercícios de aquecimento e composição com o espaço, e com a 

turma dividida em dois grupos, elaboramos uma cena com as questões que envolvem o 

feminino. Após a apresentação das cenas, costuramos as duas e fizemos uma só. A tarefa para o 

dia seguinte foi contar um depoimento pessoal sobre alguma violência sofrida. 

Os relatos foram compartilhados e organizados no dia 07/08. Mesmo dia em que a estrutura da 

performance foi definida como um “circuito de anúncios”, entre três tipos de materiais: os 

depoimentos pessoais (relatados pelos artistas aleatoriamente), dados oficiais nacionais sobre o 

tema, como forma de situar a realidade em que o Brasil se encontra (ditos por mim, antes de 

cada depoimento), e a frase que abriu e costurou toda a ação: “Qual o lugar das artes do corpo 

num país de corpos desaparecidos?” (perguntada pelo próprio Flávio). 

 

 
Apoio: PROEXC, EURO PEREIRA, FRANCIELE SOUZA, GUSTAVO CORDEIRO, JOICY 

NUNES, JULIANA PADULA E PABLYANE RAMOS. 
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SINT0766 - Plataforma Espinhaço: Conectando Conhecimento 
 

EMANOELLE PATENTE SANTOS,JUAN PEDRO BRETAS ROA,ANDRÉ LUIZ COVRE 

,ADENILSON ALVES DE OLIVEIRA,LUIZ EGÍDIO SILVA TIBÃES,MARINA LINDSAY DOS 

SANTOS,GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES ALMEIDA,CAMILA OLIVEIRA ALVINHÃO 

 
E-mail: manupatente@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Resumo: A Plataforma Espinhaço é um projeto desenvolvido pelo Centro de Inovação 

Tecnológica (Citec) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

em parceria com a Diretoria de Comunicação Social (Dicom). Essa parceria visa trabalhar para 

ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico, evitando que ele fique restrito a 

especialistas e ao ambiente acadêmico.  

A divulgação e a popularização da ciência são pautas importantes para a universidade. O 

dinamismo da comunicação pelos diversos meios tecnológicos existentes hoje torna possível e 

mais viável o contato da comunidade acadêmica com os seus mais variados públicos. A partir 

do compartilhamento e da aproximação de ideias e projetos, parcerias e esforços podem ser 

empregados na produção acadêmica de modo que a população seja colaboradora direta da sua 

própria transformação. 

A Plataforma Espinhaço reunirá informações advindas da Plataforma Lattes, do Sistema Siga, 

do Repositório Institucional e de pontos descentralizados, disponibilizando aos usuários uma 

gama de informações dos profissionais que desenvolvem suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na UFVJM. Será mais fácil encontrar quem possa lhe auxiliar em um projeto 

particular, comunitário, social ou cultural. O site será a porta sempre aberta para o diálogo. 

O projeto já está implantado e reformulado, entretanto, não concluído. A divulgação da 

Plataforma está em andamento, assim como a implementação de mecanismos que facilitarão a 

atualização dos dados automaticamente. O resultado do projeto é parcial, contudo é nítido os 

avanços realizados. Constata-se, a partir do trabalho já realizado, que a manutenção em 

ferramentas tecnológicas é continua, portanto, está sendo demonstrado não somente um 

resultado parcial do projeto, mas também uma etapa concluída com êxito.  

Site: http://espinhaco.ufvjm.edu.br 

 

 
Apoio: FAPEMIG PROCESSO ACN-00022-13 
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SINT0767 - ANÁLISES DAS MIGRAÇÕES LATINO-AMERICANAS 

E CARIBENHAS PARA O BRASIL: OS CASOS DA ARGENTINA, 

BOLÍVIA, HAITI E VENEZUELA. 
 

JORGE JUNIO GONÇALVES DA SILVA ,PATRÍCIA SOARES PEREIRA,TAMIRES SUELE 

LIMA,DAVIDSON AFONSO DE RAMOS,TERESA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO VALE 

 
E-mail: jorgejunio14@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Resumo: A migração não é um acontecimento recente como se pode observar em pesquisas e 

dados relacionados à temática. Com isso, o presente trabalho pretende analisar dados da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Sistema Nacional de Cadastro e Registro de 

Estrangeiro (SINCRE), que tratam das migrações para o Brasil. Este trabalho focará nos 

seguintes países: Argentina, Bolívia, República do Haiti e Venezuela. De uma maneira geral, 

analisando os dados, constata-se que as migrações no Brasil vem crescendo no decorrer dos 

anos. Uma possível hipótese para este crescimento tem duas facetas: a primeira seria a busca de 

uma melhoria de vida em função de crises econômicas, catástrofes naturais ou até mesmo 

conflitos violentos nos países de origem. O segundo fator, que complementa o primeiro, seria o 

momento de ascensão econômica do Brasil no período analisado, tornando-o atrativo. O 

objetivo deste trabalho, portanto, é refletir a respeito da migração a partir das variáveis gênero, 

raça, origem e situação no mercado de trabalho brasileiro. Como fonte, serão utilizados os 

bancos de dados já citados. Em uma análise inicial dos dados, obtivemos os seguintes 

resultados: a entrada de argentinos e haitianos no Brasil cresceu gradativamente. Já o número de 

imigrantes venezuelanos é bem menor se comparado com os países acima citados, até o ano de 

2012. O número de imigrantes bolivianos oscilou no período. No que se refere ao gênero, 

observou-se a predominância masculina em todas as nacionalidades citadas. No que tange a 

raça, constata-se a predominância branca da Bolívia, Argentina e Venezuela. Por outro lado, os 

imigrantes haitianos são predominantemente negros. Por fim, analisando a inserção destes 

imigrantes no mercado de trabalho, observou-se que a faixa de renda predominante é de 1 a 2 

salários mínimos e a ocupação de maior prevalência encontra-se no setor industrial. 

 
Apoio:  
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SINT0768 - Legislação migratória estadunidense: uma discussão sobre 

povo-Estado-território 
 

CAROLAINE DE SOUZA LOPES,CARLA ROBERTA LOPES PACHECO,KÉSIA CRISTINA 

NASCIMENTO,DAVIDSON AFONSO DE RAMOS,TERESA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO 

VALE 

 
E-mail: carolsk8net@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Resumo: Quando lidamos com a Legislação americana sobre migração, é necessário ter em 

mente diversos aspectos multidimensionais que irão se manifestar através da postura do Estado 

para com o cenário mundial. Isto porque, a partir do século XX encontramos uma eminente 

relação entre os Estados Unidos e o desenvolvimento histórico, econômico e social de outros 

países. Deste modo, edificou-se nos EUA um protecionismo exacerbado, alicerce de um 

nacionalismo etnocentrista proveniente do capitalismo neoliberal. Neste viés, quando voltamos 

os olhos para as leis e atos sobre migração internacionais ratificados pelos EUA observamos 

uma forte ambiguidade, na medida que, mesmo quando se propõe a assumir uma posição de 

cidadania pós-nacional, acaba apresentando resquícios de sua soberania estatal. Este complexo, 

se dá em inúmeros momentos na Legislação do país, principalmente, na metade do século XX, 

quando ocorre o baque causado pela 2ª Guerra Mundial, onde a questão de refugiados, 

imigrantes e apátridas passa a florescer. Fato este, que segundo Celso Lafer seria “os expulsos 

da trindade povo – Estado – território”. No âmbito internacional observa-se a busca pelo 

desígnio da cidadania pós nacional, sobretudo, com a formação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e, posteriormente a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos 

(1948). Este movimento internacional estabelece uma bipolaridade entre o que se visa e o que, 

efetivamente, se estabelece. Os Estados Unidos possuem uma seletividade inerente a ele. Sendo 

assim, é quimérico acreditar que as leis e/ou atos que se sucedem neste período, irão de alguma 

forma, abarcas à todos. Portanto, nossa hipótese é que, ao lidar com esta visão, enxergamos a 

discrepância que coexiste com a formulação do “espirito” democrático estadunidense, pois não 

há uma efetiva busca por acolhimento ou flexibilidade mediante o cenário de calamidade que se 

desenvolve a partir do último século. Se houver a “ampliação” de direitos à imigrantes, é porque 

estes mantiveram uma “submissão” ao Estado americano, como podemos observar na “ Lei de 

Imigração Americana” (1982) e na “Lei de Reforma e Controle de Imigração – Lei Simpson 

Mazzoli” (1986), onde mesmo lidando com aspectos diferentes, ambas remeterão aos alicerces 

da soberania nacional. 

 
Apoio:  
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SINT0769 - O Estatuto do Estrangeiro versus a Lei da Migração no 

Brasil: avanços ou retrações? 
 

MARIANA LETÍCIA DE MORAIS,IAGO CORDEIRO GODINHO,DAVIDSON AFONSO DE 

RAMOS,TERESA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO VALE 

 
E-mail: marianalm27@gmail.com 

 
Área: CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Resumo: As migrações tem sido foco de muitas discussões e estudos internacionais que buscam 

assegurar e garantir  o respeito e a proteção dos direitos humanos. O objetivo desse estudo é 

comparar o Estatuto do Estrangeiro e a Lei da Migração. Aborda-se os seguintes temas: a 

posição do governo brasileiro em relação às migrações; oposições entre autonomia estatal e 

cidadania pós-nacional. Analisando o Estatuto do Estrangeiro e a nova Lei das Migrações 

constatou-se que: a) A primeira legislação enfatizava sobremaneira a autonomia estatal, ao 

passo que a segunda absorve princípios da cidadania pós-nacional sem abrir mão da soberania 

estatal no que tange a aceitação, deportação, expulsão ou extradição de estrangeiros; b) A 

primeira, por ter alta restrição de direitos, distanciava-se da Constituição de 88 e dos tratados 

internacionais, muitas das vezes, até contrapondo-se. Já a segunda, aproxima-se mais destas 

legislações; e c) As duas leis apresentam diferenças significativas de abordagem. O Estatuto do 

Estrangeiro enfatiza a segurança nacional, os interesses políticos, socioeconômicos e culturais 

do Brasil, bem como a defesa do trabalhador nacional. Já a lei da Migração enfatiza questões 

dos direitos humanos de tratamento igualitário entre brasileiros e migrantes. A nova legislação 

deixa claro que a aplicação dessa lei não fere as normas internas e internacionais específicas aos 

refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organizações 

internacionais e seus familiares. 
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SINT0770 - Política de drogas e sua eficácia na região do Vale do 

Jequitinhonha 
 
LARISSA BIANCA DE SOUZA QUARESMA,MARCÍLIO CARLOS FERREIRA JUNIOR,BRAS 

DA COSTA GUIMARAES JUNIOR,PAULO ANDRÉ DA SILVA NUNES 

 
E-mail: p.a_23@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Resumo: O uso de drogas sempre foi um problema mundial e, ultimamente, esse problema está 

aumentando em toda Minas Gerais. No proposta aqui apresentada temos como enfoque as 

políticas públicas sobre uso de entorpecentes no Vale do Jequitinhonha.  Com isso, pretendemos 

fazer uma análise acerca dos números de usuários de drogas e a morte por overdose no estado 

de Minas Gerais, especialmente na região do Vale. Desta maneira, aprofundar sobre como as 

políticas estão sendo aplicas e sua capacidade de efetividade.  

É necessário compreender como é fundamental as políticas públicas para o combate às 

overdoses dos usuários, e como isto é uma questão de saúde pública e merece ser estudado para 

procurar resultados mais efetivos. Assim, observou-se a ineficiência e alta taxa de repressão da 

forma como atuam nessa temática e como os gastos públicos são imensos. Além disso, o 

problema se torna maior, uma vez que, estudos apontam para uma relação intrínseca com a 

educação, e, por isso,  o problema é uma questão social onde todos possuem um compromisso 

para a busca da solução. De tal maneira, é uma situação que envolve uma conscientização.  

Nosso objetivo é fazer uma análise sobre o Vale do Jequitinhonha e sua apresentação como a 

localidade que mais tem usuários mortos por overdose, desde o ano de 2010.  Desta forma, é 

necessário compreender essa relação em nível crescente de pessoas que possuem ligação com 

drogas. Assim sendo, é pertinente o estudo sobre essa região dado os números que vem sendo 

apresentados por estudos e institutos sobre a temática abordada. Para os questionamentos que 

iremos levantar existem algumas referências através dos órgãos públicos. A assembleia pública 

de Minas Gerais na área de políticas públicas de drogas e segurança tem um acervo de dados 

que demonstram como o Vale do Jequitinhonha sofre com a ineficiência das políticas que vem 

sendo aplicadas. 
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SINT0771 - Uma personalidade jurídica própria para os 

Empreendimentos de Economia Solidária 
 

JORDAO VIEIRA SILVA,ADRIANA GOMES DE PAIVA 
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Área: CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Resumo: A temática da Economia Solidária ressurgiu no Brasil na década de 1980, fruto, por 

um lado, da intensa crise econômica que abateu o país nas últimas duas décadas do século XX e 

que provocou desemprego em massa e, por outro, do intenso processo de democratização da 

sociedade brasileira na mesma década de 1980. Contudo, a inexistência de um marco legal 

adequado para essas novas formas de organização socioeconômica traz sérias dúvidas e 

dificuldades jurídicas para os empreendimentos solidários em vários aspectos, tais como 

formalização, previdência, tributação e o acesso às políticas públicas em geral, ou o próprio 

reconhecimento do Estado. Dessa forma a informalidade econômica dos empreendimentos 

econômicos solidários, ou mesmo o improviso de formas jurídicas tradicionais, dificultam o seu 

desenvolvimento pleno, frustrando os direitos de inovação e evolução social de um povo. A 

pesquisa busca investigar como o Direito a uma personalidade jurídica própria ou adequada aos 

empreendimentos econômicos solidários pode contribuir para o exercício da cidadania, 

promovendo a dignidade do trabalho associado, do reconhecimento e estímulo dos 

empreendimentos econômicos solidários com a afirmação de novos valores e novas bases para o 

processo de desenvolvimento societário. Em um primeiro momento, a pesquisa será 

bibliográfica e exploratória, indispensável à compreensão do problema proposto. O 

levantamento de dados prévios possibilitará a verificação das teorias relativas à repercussão da 

informalidade sobre o desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários. Ela 

também permitirá conhecer a estruturação, comercialização e dificuldades dos empreendimentos 

solidários e se as políticas públicas estatais têm sido suficientes para apoiar tais iniciativas. A 

investigação, de caráter interdisciplinar, pretende propor, através da investigação de tipo 

jurídico-propositivo, parâmetros para a aplicação e efetividade das normas constitucionais que 

visam a construção de um ordenamento jurídico mais justo para aplicação conjunta com 

políticas que visem o desenvolvimento da Economia Solidária por meio da inovação do atual 

ordenamento jurídico brasileiro. Referências: BENINI, E. FARIA, M. S.; NOVAES, H. T.; 

DAGNINO, R. Gestão Pública e Sociedade: fundamentos e políticas públicas de Economia 

Solidária. São Paulo: Outras Expressões, 2011, vol. I e II. MÉSZÁROS, I. Para além do capital: 

rumo a uma teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 2002. 1104p. 
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SINT0772 - Disclosure ambiental sob o enfoque da produção científica 

brasileira do período de 2006 a 2016 
 

GUSTAVO DANTAS GIL 

 
E-mail: gustv92@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Resumo: A pesquisa objetivou identificar as contribuições na produção científica brasileira em 

Contabilidade Ambiental com foco no disclosure (evidenciação) ambiental, publicada em 

periódicos CAPES e SciELO, no período de 2006 à 2016. A fundamentação teórica aborda 

aspectos relacionados à importância da evidenciação contábil principalmente no que tange o 

discloure ambiental. Pesquisas sobre disclosure ambiental são relevantes para os países menos 

desenvolvidos e suas divulgações podem contribuir para o aumento do nível de 

responsabilidade social das organizações (MURCIA et. al., 2008). A pesquisa caracterizou-se 

como descritiva e bibliográfica, e teve como objeto de estudo os artigos nacionais 

disponibilizados no Portal Periódico Capes e SciELO - Scientific Electronic Library Online. 

Para identificação dos artigos foram utilizadas as palavras chaves “disclosure ambiental” e 

“informação ambiental”, totalizando setenta artigos. O instrumento de análise de dados do 

estudo foram as técnicas metodológicas de pesquisas quantitativa e qualitativa. A coleta de 

dados foi realizada no portal de cada um dos periódicos selecionados e por meio destes foram 

tabulados e tratados utilizando-se à análise de conteúdo. As considerações finais indicam que a 

evidenciação ambiental vem, nos últimos 10 anos, dando largos passos em buscar de atender as 

necessidades sociais e informacionais de seus usuários.  

Referências: 

MURCIA, F; et. al. Disclosure Verde nas Demonstrações Contábeis: características da 

informação ambiental e possíveis explicações para a divulgação voluntária. Revista UnB 

Contábil, v.11, n. 1-2, p.260-278, jan./dez. 2008. Disponível em: <https://cgg-

amg.unb.br/index.php/contabil/article/download/21/49> . Acesso em: 10 mar. 2018. 
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SINT0773 - As TICs no meio rural: ocê sabi se esse trem é bão? 
 

TAMIRES LOPES PEREIRA,IVANA CRISTINA LOVO 

 
E-mail: tamipereira9720@gmail.com 

 
Área: COMUNICAÇÃO 

 

Resumo: Com o processo de avanço tecnológico atrelado a necessidade de novas informações, 

ocorreu uma busca incessante por mecanismos que fossem capazes de promover a cultura e o 

desenvolvimento de uma sociedade em transformação (Castells, 1999).  

Compreender quais tem sido as implicações do acesso a rede de internet que se encontra dentro 

do complexo sistema de inovação tecnológica e o resultado desta utilização dentro das relações 

e configurações sociais das famílias usuárias e não usuárias de um projeto de disponibilização 

de sinal de internet gratuitamente, o denominado projeto “Alfenas Digital”, torna-se um objeto 

de pesquisa arrojado frente ao cenário de mudanças que o rural vem sofrendo. O propósito deste 

trabalho é fornece uma analise sobre os efeitos sociais oriundos do uso da internet pelas famílias 

rurais, investigando as contribuições/exclusões que o projeto “Alfenas Digital” tem suscitado. 

Supõe-se, que o município não possui uma secretaria especifica para identificar e avaliar a 

execução do projeto “Alfenas Digital”; acredita-se que as comunidades rurais a serem 

estudadas, estão de certa forma sendo alterados, estando tais alterações sociais, culturais e 

econômicas carentes de atenção acadêmica. Ressalta-se ainda a falta de conhecimento sobre o 

uso adequado da internet por parte dos usuários receptores do projeto, que podem não estar 

detectando a real funcionalidade desta tecnologia. Por fim, suspeita-se que haverá dificuldades 

para retratar a realidade estudada pelo simples fato de haver interesses políticos, respaldados no 

projeto “Alfenas Digital”. Para diagnosticar tal realidade se utilizou de alguns procedimentos 

metodológicos;  para o desenvolvimento da pesquisa empregou-se a Teoria Fundamental em 

Dados, assim como, o uso de  instrumentos para coleta de dados: grupos focais, entrevistas 

semi-estruturada e observação direta. Na análise dos dados os recurso empregados foram da 

análise de conteúdo, a qual buscou descrever e interpretar o conteúdo de todos o documentos. 

Como resultados parciais encontramos: o maior fator que leva os pais a adquirir a internet é os 

estudos dos filhos; a internet tem gerado amplas capacidades no âmbito comunicacional, 

seguido das capacidades de geração de conhecimento.Nota-se, nos bairros rurais do estudo, uma 

forte "exclusão" enfrentada pelos sujeitos que ainda não possuem acesso a internet, seja por 

questões econômicas ou, até mesmo, pela falta de interesse.    

 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI; 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM 

ESTUDOS RURAIS. 
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SINT0774 - A Conformação do Conceito de Gênero Propalado na 

Sociedade e suas Decorrências 
 

ANA CLARA DE ASSIS LIMA,KÊNIA GUIMARÃES RODRIGUES MAGALHÃES 

 
E-mail: ninhamf1998@gmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: A filósofa estadunidense Judith Butler apresenta que o sujeito não é preexistente; ele é 

sujeito-em-processo constituído no discurso pelos atos que executa. Assim sendo, o gênero não 

é algo que se é, mas algo que se faz, que é construído na linguagem e pela linguagem. Em 

contra partida, percebe-se que os indivíduos estão inseridos em uma dinâmica social de 

determinismo em relação ao gênero, que os condiciona, desde o nascimento, a agir, pensar, 

almejar, etc, de acordo com as convenções sociais, de modo a seguir o padrão de ‘’como ser 

homem’’, se nascer com genitália masculina e como ‘’ser mulher’’, caso nasça coma genitália 

feminina. Essa situação suscita aberturas para o preconceito, discriminação e violência para com 

os indivíduos que não se enquadram nessas convenções sociais ditas normais.  

 Com fundamento em análises crítico discursivas do tema, foi elaborado e executado um o 

projeto com foco nas escolas públicas. Assim, foram elaborados materiais com conteúdos que 

abordam os temas cidadania, diversidade, raça e etnia, gênero e sexualidade. Esse material foi 

utilizado para em cursos ministrados para os professores das escolas. A partir de então, o grupo 

passou a oferece suporte, de acordo com a disponibilidade do educador, buscando matérias para 

a discussão do assunto no cotidiano da sala de aula, bem como realização de palestras para as 

turmas em questão. Os cursos de capacitação para professores das escolas públicas tiveram 

intuito de orientá-los a respeito dos assuntos retratados e contribuir com função que colaborar na 

formação de cidadãos que entendam e respeitem a diversidade. 

 

 
Apoio: UEMG 
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SINT0775 - A DIVERSIDADE NO ENSINO ESCOLAR E A 

IMPORTÂNCIA DA DESCONSTRUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS DE 

GÊNERO 
 

GABRIELLE FERNANDES OLIVEIRA,KÊNIA GUIMARÃES RODRIGUES MAGALHÃES 

 
E-mail: gabrielle.fds.oliveira@gmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: O gênero é uma marca de diferenciação social presente em todas as relações em 

sociedade, de forma que não pode ser ignorada. Essa acaba por (des)valorizar seres humanos a 

partir de comportamentos, atitudes e gostos, impondo aos sujeitos formas de ser “homem” e de 

ser “mulher”. Por ser um ambiente de interação social, a escola atua na construção de valores e 

na formação cidadã de cada indivíduo. Portanto, mais do que o ensino de conteúdos, o ambiente 

escolar deve propiciar a quebra de modelos e preconcepções acerca do que é essencialmente 

feminino ou masculino. Para tanto, deve-se propiciar aos professores adequada capacitação para 

abordar o tema nas escolas. Em contrapartida, a não exposição do assunto desde os anos 

escolares iniciais colabora para a manutenção de preconceitos e violências físicas, psicológicas 

e simbólicas. Elas ocorrem no ambiente doméstico, mas também em espaços públicos como a 

escola e atingem em maioria crianças e jovens, além de prejudicar diretamente toda a sociedade. 

Nesse ponto, o Feminismo e o Movimento LGBT têm sido importantes na defesa da liberdade 

de gênero e na luta contra o preconceito, contra o assédio e a violência de forma geral. Debater 

o estranhamento ao diferente é uma janela que se abre para repensar a imutabilidade da 

identidade e para compreender que atributos de feminilidade e de masculinidade não são 

características natas, mas são construções sociais pautadas pelo sexo. A exposição do tema leva 

ao entendimento de que identidade de gênero tem a ver com a forma como o indivíduo se 

enxerga, o que não está necessariamente ligado a fatores biológicos, pelo contrário, a tentativa 

de classificação das marcas corporais alimenta a existência de um modelo que deve ser 

questionado.  
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SINT0776 - A equidade como justiça social no acesso à saúde do Brasil 
 

PRISCILLA DOS SANTOS GOMES,MARIA ELUSIENE DOS SANTOS GOMES,ANTONIO 

JORGE DE LIMA GOMES 
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Área: DIREITO 

 

Resumo: Introdução: O acesso à saúde engloba diferentes fatores e pode ser analisado através 

de diversos tipos de abordagens, sendo um tema multidimensional envolvendo aspectos 

políticos, econômicos, sociais, organizativos, técnicos e simbólicos, no estabelecimento de 

caminhos para a universalização (GOMES et al, 2017). O artigo 196 da Constituição Federal de 

1988 apresenta um conceito ampliado de saúde, onde “é direito de todos e dever do Estado”, 

assim como, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação que visem a redução dos riscos de doenças. Neste sentido, a equidade é um 

princípio basilar de direito à saúde que está contemplado nos princípios constitucionais. 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo pesquisar a equidade como justiça social no acesso à 

saúde do Brasil.  

Métodos: O presente trabalho fundamentou-se numa pesquisa bibliográfica baseada nos 

compêndios jurídicos e nos princípios constitucionais. Observamos que as opções conceituais, 

inerentes ao princípio da equidade, orientam a escolha dos critérios distributivos para avaliar o 

grau de equidade e a interpretação dos resultados em relação à efetividade do sistema de saúde. 

Resultados: A equidade é efetivamente é um princípio justo na redução das iniquidades, pois o 

acesso à saúde deve centrar-se na escolha de critérios mais distributivos, que garantam uma 

maior efetividade do sistema de saúde. Para se atingir uma justiça social é necessário promover 

uma distribuição igualitária de recursos sociais com bases nos princípios constitucionais. 

Conclusões: A equidade é um dos princípios que contribui para que todos os cidadãos tenham a 

garantia do efetivo acesso à saúde. A equidade é vista como medida de correção da justiça legal, 

sendo esta, uma justiça distributiva abalizada numa construção democrática, construída de 

forma social, através de leis e resoluções com bases nos preceitos constitucionais. Condições 

estas, que estão relacionadas diretamente com a gestão pública e as diversas formas de acesso à 

saúde. 

Referências:  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

GOMES, P. S.; NUNES, J. A.; OLIVEIRA, M. H. B;. As lutas sociais no acesso à saúde em 

Portugal e no Brasil. CESCONTEXTO, v. 16, p. 92-103, 2017. 

 

 
Apoio: GRUPO DE PESQUISA GEOVALES 
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SINT0777 - ACESSO, FINANCIAMENTO E INTEGRALIDADE DA 

SAÚDE PÚBLICA: Uma Abordagem Sistêmica em Três Municípios 

da Microrregião de Diamantina - MG 
 

CLEISSON JÚNIOR DOS SANTOS 
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Área: DIREITO 

 

Resumo: A questão da saúde é pauta importante nas relações sociais, econômicas e políticas há 

séculos. Ou seja, a necessidade de oferecer a sociedade desde a prevenção e cura de 

enfermidades, até condições dignas de vida de forma ampla, sempre foram fundantes para a 

criação de inúmeros dispositivos normativos no decorrer da história do Brasil. A saúde é 

abordada na Constituição Federal de 1988 como direito social fundamental e inerente a todas as 

pessoas, recebendo, deste modo, proteção jurídica diferenciada na ordem jurídico-constitucional 

brasileira. Quando o estado reconhece a saúde como direito social fundamental, ele se 

responsabiliza integralmente pela efetivação de prestações positivas, e, por conseguinte, à 

formulação de políticas públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à 

recuperação da saúde. Para tanto, utilizamos como metodologia a análise bibliográfica dos 

referenciais teóricos, além da análise de dados financeiro-orçamentários dos municípios 

escolhidos. Ainda, foram feitas pesquisas de campo através de entrevistas nos municípios 

estudados.A terminologia saúde abarca não apenas a ausência de doença, ou as formas pelas 

quais evitar-se-ão agentes que a prejudicam, saúde engloba direito a educação, a alimentação, 

moradia, etc.. Logo no art. 196 da CF\88 temos que: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação ”. O objeto desta pesquisa é atual, e de grande importância 

em um contexto político no qual a proposta do atual governo, estruturada na já aprova Emenda 

constitucional 95, impactará sobremaneira a disponibilidade de recursos orçamentários para 

financiamento da garantia do direito à saúde, sobretudo nos municípios. Em uma região como o 

Vale do Jequitinhonha, em que a questão da eficácia do direito à saúde é também questão de 

direito à vida e de concretização da dignidade da pessoa, é relevante que a PUCMINAS seja 

veículo de produção de pesquisa científica com possibilidades de aplicação extensionista e de 

produção científica de grande impacto nesta região.Esse trabalho realizou-se de fevereiro de 

2017 até fevereiro de 2018, dessa forma pretende-se levar a comunidade acadêmica, a 

administração pública em todas as suas esferas, bem como a população em geral os resultados 

alcançados. 

 
Apoio: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
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SINT0778 - AS QUESTÕES EXISTENCIAIS E O SUICÍDIO 
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E-mail: yuripgcdd@gmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: O homem está sempre em busca de descobrir qual o seu papel na sociedade, vivendo 

nesta busca um conflito entre a real e o imaginário. Além disto, vive travando uma constante 

batalha com os obstáculos do dia-a-dia, tais como: estresse, luta pela sobrevivência, problemas 

familiares e sentimentais, traumas, necessidade de auto afirmação, dentre outros fatores. Estes 

conflitos elevam o número de pessoas com doenças psicológicas e psiquiátricas, que podem 

levar ao suicido.  

A falta de condições para a efetivação da dignidade humana, pode contribuir para uma perda do 

sentido da vida, podendo levar a um vazio existencial que causa profundo desespero. Diante da 

dificuldade de lidar com o sofrimento e com seus conflitos internos, o homem pode acreditar 

que a morte seja única solução para sua dor, encontrando no suicídio uma maneira de acabar 

com essa angústia. É necessário refletir a respeito destas questões voltadas aos problemas 

psicológicos da mente humana, numa tentativa de descobrir formas de sanar ou minimizar os 

problemas existenciais do mesmo. 

Tratar do tema "Suicídio" é de extrema importância devido ao seu impacto social, visto que este 

também é uma questão de saúde pública e segundo a Organização Mundial da Saúde, o número 

de casos vêm aumentando drasticamente em todos os países, já sendo uma das três principais 

causas de morte de pessoas na faixa etária entre 15 e 44 anos de idade, atingindo principalmente 

homens.  

Entender as causas principais que levam ao suicídio deve ser a premissa básica deste estudo. 

Neste sentido, os pressupostos estudados no grupo de pesquisa: “A importância da psicanálise 

existencial e da psicologia na fundamentação jurídica: o direito de morrer", situam-se para além 

das normas jurídicas, ou seja, através da psicologia e da sociologia. 

Através de estudos, pode ser possível entender o suicídio utilizando-se a psicanálise existencial. 

Desta forma, o projeto em questão deve buscar entender a situação, onde os temas referentes a 

moralidade da morte podem ser estudados através de uma análise correta do conceito de morte 

e, no pensamento das atitudes humanas diante da morte, com uma fundamentação psicológica e 

analítica frente ao desespero humano. 

Sendo assim, faz-se necessária a continuação do presente projeto de pesquisa, uma vez que é de 

suma importância para osociedade, compreender a atuação do Direito de Morrer no contexto 

psicológico e jurídico. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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SINT0779 - DESPATOLOGIZAÇÃO DA IDENTIDADE TRANS: 

NEGAÇÃO DO DETERMINISMO BIOLÓGICO 
 

GERALDO LUCAS LOPES FERREIRA,KÊNIA GUIMARÃES RODRIGUES MAGALHÃES 

 
E-mail: geralucas@outlook.com.br 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: A pesquisa busca retratar as implicações positivas da luta pela despatologização da 

identidade transexual, na negação do determinismo biológico no Direito brasileiro. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a Transexualidade (CID 10 F. 64) como 

discordância entre o sexo biológico e o gênero, o que é nomeado como distúrbio de identidade 

de gênero. O transgênero manifesta ao longo de sua vida, desejo imenso de viver e ser 

reconhecido como membro do sexo oposto, uma vez que, a identidade de gênero parte da 

premissa construtiva social e não é dada ou acabada em determinado momento. No campo da 

patologização das experiências trans, o determinismo biológico articula-se como negação à 

autodeterminação e ao reconhecimento social da condição humana do transgênero, isso porque a 

conformidade corpórea deve ultrapassar os esteriótipos do gênero, ou seja, tornar-se mulher ou 

homem não depende exclusivamente do determinismo biológico, mas das práticas 

desenvolvidas ao longo da transmudação dos corpos. A despatologização da identidade trans, 

pode contribuir para que este determinismo seja desconsiderado, e a sociedade reconheça a 

transexualidade como algo normal da pessoa, permitindo que esta viva as performatividades do 

corpo com as suas próprias idealizações acerca da construção de feminilidade e da 

masculinidade, por meio de gestos, atos, palavras e desejos, enquadrando lhe, como elucida 

Axel Honneth, em sujeito com capacidade de se considerar, após o reconhecimento jurídico, 

“como uma pessoa que partilha com todos os outros membros de sua coletividade as 

propriedades que capacitam para na participação numa formação discursiva da vontade”, o que 

confere por fim, ao transgênero, reconhecimento diante do Estado Democrático de Direito como 

sujeito de direitos. 

 
Apoio: CNPQ, UEMG, PIBIC/FAPEMIG 
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SINT0780 - Direito e Cidadania na Escola 
 
BIANCA PATRÍCIA CARDOSO,KÊNIA GUIMARÃES RODRIGUES MAGALHÃES,GERALDO 

LUCAS LOPES FERREIRA 

 
E-mail: biancap_cardoso@hotmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: A escola como instituição social tem a responsabilidade de integrar, acolher e educar 

para a diversidade uma vez que representa a todos, conforme previsto na Constituição Federal 

de 1988.  O projeto de extensão “Direito e Cidadania na Escola” buscou questionar a atual 

conjuntura educacional brasileira e o efetivo papel das escolas na formação cidadã, isto é, as 

escolas nesse contexto democrático vêm formando tecnólogos, aprendizes ou cidadãos? Assim, 

discutiu o papel das escolas na preparação do aluno para uma vida íntegra, cidadã através de 

capacitação de professores. Buscou trazer informações mais próximas à área do estudo 

contemporâneo do Direito em diálogo com preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei n° 9.394/1996, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como leituras e 

entendimentos acerca dos temas direitos humanos, raça e etnia, multidiversidade, gênero, 

sexualidade e orientação sexual. Foi realizado levantamento de referências de diversas mídias, 

base para construção e formatação materiais de apoio às atividades do projeto. Esta se traduz em 

três volumes utilizados para formação continuada dos professores de duas escolas públicas do 

município participantes do projeto, em 2017.O desenvolvimento do projeto pauta-se na 

importância da integração e diálogo sobre esses temas em sala de aula, que visam além construir 

espaço para a emancipação cidadã dos discentes. Os resultados parciais obtidos no projeto 

evidenciam a ausência do Estado em garantir a efetiva formação docente sobre os temas 

abordados, esta muitas vezes feita de forma pontual ou isolada. Na próxima etapa, o foco do 

projeto volta-se aos estudantes das escolas com a realização das oficinas com as temáticas 

“Cidadania e Direitos Humanos”, “Gênero, Sexualidade e Orientação Sexual” e “Raça e Etnia”. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, UNIDADE DIAMANTINA. 

PAEX- PROGRAMA DE EXTENSÃO DA UEMG. 
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SINT0781 - Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento de Projetos 

aplicadas na Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho na Construção 
 

ANA LUCIA ANDRADE TOMICH OTTONI,ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA 

 
E-mail: analuciatomich@hotmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: As medidas e ações voltadas para a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST) possuem grande relevância no âmbito jurídico, social e econômico, e o aprimoramento 

dos Sistemas de Gestão em SST (SGSST) nas organizações pode ser alcançado com auxílio de 

estudos e pesquisas que indiquem medidas apropriadas às especificidades de cada ramo de 

atividade. Na indústria da construção, constata-se que os principais fatores que dificultam a 

gestão da segurança e saúde no trabalho é a terceirização dos serviços, que se faz necessária 

tendo em vista a vasta abrangência do setor, e, também, o grau de instrução dos trabalhadores, 

sendo necessário um método adequado de gerenciamento dos recursos humanos, das partes 

interessadas e da comunicação, para maior eficiência das medidas preventivas. Neste contexto, 

o objetivo do presente trabalho é contribuir para o melhoramento dos SGSST já utilizados pelas 

organizações no referido setor, ressaltando as vantagens e os benefícios resultantes do 

investimento em qualidade de vida no trabalho. A partir de uma pesquisa descritiva, qualitativa 

e exploratória, realizada por meio de levantamentos bibliográfico e documental, verificou-se 

que, não obstante a extensa legislação e normas preventivas e repressivas existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, e, a despeito de existirem modelos de sistema de gestão em 

SST, o índice de acidentes na indústria da construção ainda é elevado, os quais geram altos 

custos para as empresas que atuam no setor, além outras consequências negativas para os 

empregadores, empregados e para a sociedade em geral. Portanto, o uso de ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos, apropriadas às especificidades do referido setor, mostra-

se de grande valia na prevenção de riscos, melhorando, assim, o meio ambiente de trabalho, o 

que, via de consequência, certamente refletirá na produtividade e qualidade dos serviços, e 

também na vida pessoal e social do trabalhador, com reflexos positivos para toda a sociedade. 

 
Apoio:  
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SINT0782 - Reconhecimento da identidade feminina no Estado 

Democrático de Direito 
 

ISABELA GOMES ANDRADE,JESSICA TAYNARA DA PAIXÃO 

 
E-mail: gomes.isabela@yahoo.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: O presente estudo tem como propósito os movimentos sociais feministas que almejam 

o reconhecimento da sua identidade de gênero, perante o Estado Democrático de Direito. A 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso I, estabelece a igualdade perante os 

direitos e obrigações entre homens e mulheres. O Estado tendo esta Constituição como Carta 

maior, deve encarrega-se da efetivação dos direitos e das garantias fundamentais, diante da 

problematização social e o desrespeito com a igualdade de gênero. A construção social da 

mulher, diante de ideias do pensamento feminista modificou sua ação e perspectiva no que 

tange a sua submissão em relação ao homem. Mesmo havendo esta evolução social, o 

pensamento de inferioridade das mulheres ainda está enraizado na cultura com o devastador 

estereótipo de gênero, inferiorizando-lhe ao sistema machista, com a generalização da violência 

sexista, fazendo com que a mulher seja intimidada haja vista, a violência doméstica, sexual, a 

falta de oportunidades e o livre arbítrio do seu corpo. O Brasil que possui uma sociedade 

diversificada pela cultura e auto se declara democrático, deve ter o compromisso de assegurar os 

direitos humanos de forma isonômica com os instrumentos jurídicos e sociais necessários, 

valendo-se sempre, do Estado Democrático de Direito, o qual reconhece os direitos individuais 

das mulheres em uma sociedade multicultural, efetivando-os seus direitos individuais com 

equidade e respeito. 

 
Apoio:  
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SINT0783 - Reconhecimento da identidade feminina no Estado 

Democrático de Direito 
 

JESSICA TAYNARA DA PAIXÃO,ISABELA GOMES ANDRADE,KÊNIA GUIMARÃES 

RODRIGUES MAGALHÃES 

 
E-mail: jespaixao0@gmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: O presente estudo tem como propósito analisar o reconhecimento da identidade de 

gênero perante o Estado Democrático de Direito em um contexto de luta traçada pelos 

movimentos sociais feministas. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso I, 

estabelece a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Baseado na Carta 

Magna cabe ao estado encarrega-se da efetivação dos direitos e das garantias fundamentais 

diante da problematização social e o desrespeito com a igualdade de gênero. Em sua construção 

social, a mulher, diante de ideias do movimento feminista, modificou sua ação e perspectiva no 

que tange a sua submissão. Mesmo havendo esta ressignificação social, o pensamento de 

inferioridade das mulheres ainda está enraizado na cultura com o devastador estereótipo de 

gênero, inferiorizando-lhe ao sistema machista com a generalização da violência sexista, 

fazendo com que a mulher seja intimidada de maneiras diversas, como a violência doméstica, 

sexual, a falta de oportunidades iguais e o desrespeito ao livre arbítrio do seu corpo. O Brasil 

possui uma sociedade culturalmente diversificada e deveria ter o compromisso de assegurar os 

preceitos constitucionais de forma isonômica, alinhando os instrumentos jurídicos e sociais 

necessários, valendo-se sempre dos princípios que balizam o Estado Democrático de Direito, 

reafirmando os direitos individuais das mulheres com equidade e respeito. 

 
Apoio:  
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SINT0784 - UM AMPLO ESTUDO DA JUSTIÇA SOCIAL COMO 

MEIO DE EMANCIPAÇÃO CRÍTICA 
 

OTÁVIO BARRETO SILVA 

 
E-mail: otaviobarreto29@hotmail.com 

 
Área: DIREITO 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo a ampliação dos debates acerca do conceito de 

justiça social e de como tal ação pode vir a auxiliar o graduando de Direito em seu processo de 

emancipação crítica no decorrer do curso, em sua carreira profissional e, principalmente, como 

cidadão de um Estado Democrático de Direito. As disciplinas que tratam do viés social da 

justiça em sala de aula não o fazem de forma ampla,seja por carga horária insuficiente ou por 

organização da grade curricular, o que condiciona os alunos a um contato com teorias e pontos 

de vistas apenas de um pequeno grupo de estudiosos, restringindo, assim, suas percepções 

críticas sobre o tema e sobre as implicações que ele traz para a sociedade atual. Para o 

ampliamento dessa discussão, teve-se como primeiro pilar o livro "As Teorias da Justiça Depois 

de Rawls" de Roberto Gargarella, que elucida o conceito de justiça de John Rawls e, através de 

comparação, apresenta as concepções do tema tanto para teóricos já efetivamente trabalhados 

em aula, como Jeremy Bentham, e principalmente para teóricos pouco ou nunca tratados, como 

Amartya Sen e Robert Nozick. Somado a isso, tópicos recorrentes da atualidade, como crise 

migratória e movimentos extremistas, se faziam abordados, uma vez que serviam de 

assimilações reais para os debates. O contato com as diversas teorias de justiça e suas 

especificidades no mundo real se prova um fator fundamental para o desenvolvimento do 

estudante de algo tão mutável quanto o Direito, garantindo a ele uma postura crítica 

diferenciada perante a sociedade e condições suficientes para o desenvolvimento autônomo de 

diversas concepções e teorias, incluindo a sua própria de justiça. 

 
Apoio:  
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SINT0785 - A REPRODUÇÃO DO CAPITAL E O IMPERIALISMO 
 

GABRIEL GERALDO NUNES,MÁRCIO PASCHOINO LUPATINI 

 
E-mail: gabrielgeraldo8@gmail.com 

 
Área: ECONOMIA 

 

Resumo: O modo capitalista de produção, enquanto sistema socialmente construído, procura 

novas maneiras de se expandir e se reproduzir. Este processo ocorre de forma contraditória, 

levando-o a crises. Da sua expansão no século XIX e sua crise, desdobrou-se em seu estágio 

monopolista (imperialismo clássico). A partir deste pressuposto, esta pesquisa teve como 

objetivo compreender a nova face do imperialismo no século XXI. Para cumprir o proposto, foi 

realizado o estudo de algumas das principais interpretações contemporâneas desta temática, 

sempre em diálogo com as obras do “imperialismo clássico” (dentre elas, de R. Hilferding e V. 

I. Lenin). Em termos de procedimento de pesquisa, este se deu com estudo de algumas obras-

chave (de F. Chesnais, M. Sabadine, E. Mariutti) e de pesquisa de dados empíricos a partir de 

fontes secundárias (BIS, Banco Mundial, OCDE, FMI). Para compreender o imperialismo 

contemporâneo, partiu-se das implicações do surgimento das sociedades anônimas. Estas ao 

possibilitarem que os bancos se integrassem a produção via posse de ações e lucro do fundador 

e ao centralizarem capitais que se encontravam dispersos, juntamente com a facilidade na 

obtenção de crédito, intensificaram o processo de centralização de capital. Por meio dessa união 

do capital industrial ao capital bancário, com predominância deste último, surge o capital 

financeiro. Deste fenômeno deve-se reter que o seu surgimento somado as mudanças que 

decorrem da formação das sociedades anônimas e do novo papel que os bancos tomam, 

intensifica o processo de concentração e centralização de capital, base da formação dos 

monopólios. Estes ao expandirem sua produção no mercado interno e suas contradições, 

internacionalizam-se, exportam capitais. Vinculado a este processo, as multinacionais vão abrir 

filiais mundialmente nas principais áreas de interesse, moldando as economias dependentes à 

sua lógica. Além disso, graças ao desenvolvimento do capital financeiro, este promove uma 

mudança qualitativa no capital industrial, resultando no atual processo de financeirização, o qual 

exige cada vez mais controle dos gastos públicos, liberalização e desregulamentação dos 

mercados “de capital e de trabalho”. Portanto, o imperialismo contemporâneo representa o 

estágio pelo qual o capitalismo se configurou, e o neoliberalismo, o qual estabelece o mercado 

como instância mediadora privilegiada, pode se dar como uma necessidade do capital para 

continuar seu processo de valorização. 

 

 
Apoio: O AUTOR AGRADECE A FAPEMIG, AO GECEP, AO DEPARTAMENTO DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS E A UFVJM, PELA OPORTUNIDADE, APOIO E INCENTIVO 

A ESTA INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 
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SINT0786 - Análise do custo de vida da cidade de Teófilo Otoni/MG 
 

CAMILA AMARAL PEREIRA,ADRIANA LAGES NOGUEIRA,ANA MARIA MATIAS DE 

SOUZA,ANDERSON BENTO SENE GONÇALVES,SHEILA MARIA FERREIRA SILVA 

,MÁYRA SOARES NUNES,DAIANE NUNES SILVA 

 
E-mail: camilaeconomia@outlook.com 

 
Área: ECONOMIA 

 

Resumo: A inflação sempre foi um tema presente das discussões acadêmicas. Ela refere-se a 

um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia, por compor um dos 

problemas fundamental da macroeconomia e do bolso da população, tem sido motivo de  

diversas preocupações. Desse modo, a fim de estudar o comportamento da inflação sob o custo 

de cesta básica no município de Teófilo Otoni, foram coletados, entre março a dezembro de 

2017, na quarta-feira da primeira e última semana de cada mês, os principais itens da cesta 

básica nos supermercados da cidade, são eles: Epa, Coelho Diniz, Simões e Tia Teca.  Os dados 

obtidos na pesquisa formam inseridos em uma planilha e estão indicados pelo nome do produto 

mais caro e mais barato, a quantidade e o preço encontrado em cada estabelecimento comercial 

pesquisado básica. Para mensurar o Índice do Custo de Vida (ICV), foi utilizada como 

metodologia de referência, o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA). Para uma 

estruturação dos dados coletados, foi criado um aplicativo de celular, ComPareT.O., que mostra 

a relação de preços nesses supermercados, cuja variação dos preços foi calculada dentro de cada 

mês. Assim, por meio do aplicativo, a população terá conhecimento sobre os resultados 

alcançados com maior facilidade, podendo-se comparar e ter uma base do preço de custo de 

vida em relação a alimentação, na cidade de Teófilo Otoni. Servindo de referência também, para 

outros estabelecimentos de porte menor e até de pequenas cidades vizinhas para orientação dos 

preços. 

 
Apoio:  
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SINT0787 - Efeitos da implantação da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, Campus do Mucuri, para o PIB de Teófilo 

Otoni 
 

RAFAEL FREIRE SANTOS,CLODOALDO TEODOSIO SATANA DA SILVAN,ROGERIO 

STARICH SILVA,WEDERSON MARCOS ALVES 

 
E-mail: rafaelfs1990@yahoo.com.br 

 
Área: ECONOMIA 

 

Resumo: Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito da implantação da UFVJM, Campus 

do Mucuri, no PIB de Teófilo Otoni (TO). Para tanto, analisou-se o crescimento do PIB de TO e 

de algumas cidades do Estado de Minas Gerais, entre os anos de 2002 e 2014. Este período foi 

dividido em três subperíodos: antes da implantação do Campus, 2002 a 2006; o período inicial 

de construção das instalações do Campus, 2007 a 2010; e um período após a fase de construção, 

2011 a 2014. Assim, foi comparado o crescimento do PIB de TO com o crescimento do PIB em 

algumas cidades mineiras que não possuem universidade pública com a finalidade de verificar o 

desempenho de TO em comparação com estas cidades. As cidades foram selecionadas conforme 

características semelhantes de população, PIB etc. levando-se em consideração as características 

de TO, cidade foco da análise. Os dados mostram que todas as cidades analisadas vinham de 

crescimento significativo do PIB antes de 2006, primeiro período da análise. O crescimento 

médio das cidades que não possuem universidade foi 15,4% contra 12,6% de TO, entre 2002 e 

2006. No segundo subperíodo, isto é, durante a fase de construção das instalações da UFVJM 

em TO, o crescimento médio do PIB foi de 15,75% contra 12,6% nas cidades sem universidade 

pública. Outro fator de destaque acerca do período é que este corresponde ao período em que 

ocorreu a crise em 2008/2009. Neste contexto, TO obteve maior regularidade no crescimento do 

PIB, sendo que algumas das cidades analisadas, que não possuem universidade pública, tiveram 

crescimento negativo em 2008 ou 2009. Ainda que não seja possível determinar o quanto deste 

cenário positivo em relação ao crescimento do PIB em TO deve-se à construção do Campus, os 

resultados da comparação mostram que a construção do Campus do Mucuri trouxe impactos 

diretos consideráveis no crescimento do PIB de TO. No período após a fase de construção do 

Campus, com a redução dos efeitos sobre o PIB originados da construção da estrutura física da 

universidade, o crescimento médio anual para a cidade de Teófilo Otoni reduz-se para a casa 

dos 10,25% ao ano. Neste mesmo período, o crescimento médio das cidades sem universidade 

pública manteve-se na casa dos 12,55% ao ano. Um fato que ajuda a explicar o desempenho 

inferior no terceiro subperíodo é que por ser Teófilo Otoni uma cidade com especialização para 

o comércio, ela ainda não consegue absorver de forma significativa o conhecimento gerado pela 

presença da universidade. 

 
Apoio: PELA BOLSA PIBIC-FAPEMIG. 
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SINT0788 - Sucessão rural: o futuro da agricultura familiar no Médio 

Jequitinhonha, em Minas Gerais 
 

DANIELA LUIZ SILVA,ROGÉRIO FERNANDES MACEDO 

 
E-mail: danielaluizsilva3@gmail.com 

 
Área: ECONOMIA 

 

Resumo: A presente pesquisa se constrói diante de uma situação muito complicada vivenciada 

na agricultura familiar, a sucessão do patrimônio e da profissão. Com as raízes do capitalismo 

avançando pelas entranhas do meio rural e provocando destruições avassaladoras, comprimindo 

a população que ali reside. Por meio da pesquisa será possível analisar se os filhos dos 

agricultores familiares do Médio Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais querem ocupar o 

lugar dos pais e exercer a mesma profissão. Ainda mais, levando em consideração a situação 

econômica e social do Brasil vivenciada no período atual e toda a especificidade da região, que 

influência nos planos e nos desejos dos jovens. Assim, a pesquisa tem como objetivos: conhecer 

o sistema produtivo da agricultura familiar no médio Jequitinhonha; compreender como 

acontece o processo de sucessão na agricultura familiar; identificar o interesse entre os filhos 

dos agricultores familiares pela atividade agropecuária; examinar a existência de conflitos 

causados pelo processo sucessório na região; identificar o gênero predominante na sucessão das 

atividades produtivas e posse da terra e, por último, propor políticas públicas que permitam 

ampliar as chances de realização profissional dos jovens, no meio rural. Enfim, a pesquisa tem 

como foco conhecer a realidade dos jovens que permanecem no meio rural, diante do processo 

de sucessão e as perspectivas de futuro da agricultura familiar, no médio Jequitinhonha. 

Trabalharemos com as Escolas Famílias Agrícolas, que estão localizadas no espaço rural dos 

municípios de Araçuaí e Itinga, municípios do Médio Jequitinhonha, em Minas Gerais.  

A pesquisa se caracteriza por uma abordagem quali-quantitativa. Contudo, para complementar a 

pesquisa será realizado o estudo bibliográfico de livros, teses, dissertações, artigos referentes ao 

tema, que serviram de base para o estudo.  

 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0789 - "COMUNISTA COME CRIANCINHA": FORMAÇÃO 

DOCENTE E ANTICOMUNISMO EM DIAMANTINA NOS 

MEADOS DO SÉCULO XX. 
 

MAX DUTRA DE BRITO 

 
E-mail: max.dutra@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Ideias e práticas católicas, e argumentos anticomunistas são presenças na 

documentação histórica da Escola Normal Rural Dom Joaquim Silvério de Souza, Diamantina-

MG, em meados do século XX. Logo a pesquisa visa identificar e discutir a presença da 

doutrinação católica anticomunista, no contexto de reconstrução da democracia brasileira, pós-

ditadura Vargas; ressaltar dúvidas levantadas por intelectuais-católicos e educadores sobre os 

perigos de fragmentação social possibilitado pela ascensão do comunismo; catalogar material da 

imprensa católica diamantinense que exponham informações anticomunistas. Através da 

pesquisa documental busca-se indícios descobertos em documentos bibliográficos do arquivo da 

Escola Normal; vestígios em documentos impressos da Arquidiocese de Diamantina. O aporte 

teórico funda-se no conceito de “imaginário”, ou seja, um sistema de ideias e imagens de 

representação coletiva que os grupos sociais, em todas as épocas, construíram para si, dando 

sentido ao mundo. O caminho lógico do trabalho propõe a seguinte tese: no interior do estado 

brasileiro de Minas Gerais, em meados do século XX, a formação das professoras normalistas 

para atender escolas rurais estava condicionada por um imaginário anticomunista promovido, ao 

que tudo indica, pela Igreja Católica local/nacional. O procedimento heurístico aplicado 

procurará urdir evidências locais com características gerais. Até o momento, foram 

identificados: 11 textos de jornal com conteúdo anticomunista na impressa católica de 

Diamantina, no arquivos da Associação do Pão de Santo Antônio e Biblioteca Antônio Torres e; 

3 livros com conteúdos anticomunistas nos arquivos da “Fazenda do Rosário”, espécie de sede 

pedagógica da Escola Normal Dom Joaquim, porém situada em Ibirité-MG. Na medida em que 

se aprofunda nas pesquisas fica cada vez mais evidente que no interior do estado brasileiro de 

Minas Gerais, em meados do século XX, a formação de um imaginário anticomunista 

promovido, ao que tudo indica, pela Igreja Católica local/nacional. Tratavam-se de atividades 

como produção de propaganda, estratégias educacionais, pregações religiosas. Nas publicações 

da impressa católica em Diamantina, pode-se falar de uma ‘propaganda anticomunista 

conjugada’, isto é, a publicação argumentos contra o comunismo e a maçonaria num mesmo 

texto. Embora os dados levantados sejam relevantes, seguimos buscando evidências das práticas 

anticomunistas no cotidiano da Escola Normal. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0790 - A CONTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS FAMÍLIA 

AGRÍCOLA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE RURAL DO 

JOVEM DO CAMPO 
 

NATÁLIA FARIA DE MOURA 

 
E-mail: nataliafariamoura@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Esse trabalho foca na reflexão sobre a identidade rural do jovem e a educação do 

campo realizada nas EFAs. A partir de trabalhos reflexivos desenvolvidos nas disciplinas 

supracitadas e da vivencia na EFA-Puris é que os objetivos dessa pesquisa tornaram-se visíveis. 

Pretendeu-se, assim, identificar as estratégias pedagógicas empregadas pelas EFAs, sua 

influência na formação de uma representação positiva do modo de vida e dos valores culturais 

dos agricultores/as familiares e avaliar se essas estratégias influenciam na formação da 

identidade rural dos jovens do campo. A identidade se constrói a partir da nossa relação com a 

realidade social, cultural, geográfica, familiar, dos conhecimentos que acumulamos e das 

experiências e práticas que vivenciamos junto de outros sujeitos, que contribuem para 

estabelecermos nossas particularidades enquanto indivíduos frente a outros. Essa construção 

identitária inicia-se na adolescência e perdura até a entrada na vida adulta, no período 

compreendido como juventude. Por isso que a escola, junto de outros agentes heteroformativos, 

tem um papel fundamental na formação da identidade dos jovens, já que grande parte desse 

período de vida, um dos principais espaços de socialização e construção de conhecimentos se dá 

nesse ambiente. Entretanto, a formação da identidade dos jovens do campo foi marcada por um 

contexto histórico de desvalorização da agricultura familiar e de supervalorização do modo de 

vida urbano-industrial, que alicerçou a representação estereotipada dos povos do campo como 

atrasados e ignorantes. Tal estereótipo foi reproduzido nas escolas rurais e contribuiu para um 

olhar negativo da juventude frente ao trabalho, ao espaço e a cultura campesina. Essa realidade 

teve possibilidade de transformação a partir de uma nova proposta de educação, voltada para a 

valorização da realidade social e cultural da população rural, através das EFAs. Para tanto, essas 

escolas apresentam em sua base estrutural uma série de instrumentos pedagógicos que 

fundamentam sua proposta de ensino e visam trazer a realidade vivenciada pelos educandos 

para a escola. Portanto, a proposta pedagógica dessas escolas contribui para a formação de uma 

visão positiva sobre o campo e, para tanto, investem em estratégias pedagógicas que fortalecem 

a identidade rural dos/as jovens agricultores/as, assim como fundamentam para o melhor 

entendimento sobre as disputas políticas e sociais sobre o campo, colaborando para sua 

permanência neste espaço. 

 
Apoio: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFVJM 
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SINT0791 - A experiência do PIBID Ler & Ser com territorialidade, 

juventude negra, universidade e escola pública 
 

LEONARDO CÉSAR FERNANDES,MARCELO SIQUEIRA DE JESUS,GEANE PIRES 

OLIVEIRA ,ADRIANE DOS PRAZERES VIEIRA,JAQUELINE ALVES SILVA ROSA 

 
E-mail: leonardocsar@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre a importância de se abordar 

sobre o tema relação étnica e racial no ambiente escolar, promovendo uma ação educativa 

antirracista, visto que, a maior parte da população escolar na rede pública em Diamantina é 

pertencente à raça negra. Em ação empírica, percebemos que muitos dos sujeitos não são 

conhecedores, e não tem acesso a cultura de matriz africana no currículo escolar e nem o 

reconhecimento de território e de identidade racial. Tivemos a intenção de promover um diálogo 

com os alunos sobre a noção de territorialidade, para promover oportunidade ao aluno por meio 

de leitura. Com o objetivo de demonstrar essa importância na formação dos futuros docentes, é 

que relatamos as experiências vivenciadas no exercício enquanto bolsistas do Programa 

Institucional da Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto Interdisciplinar Ler & 

Ser. Este subprojeto atua na formação do leitor literário, desde a Educação Infantil até o ensino 

médio, aguçando o gosto do aluno pela leitura literária e estimulando a formação de novos 

leitores por prazer. Neste sentido, atuamos na Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru, 

Diamantina MG, em 3 turmas do 7° ano A, B e C, sob a supervisão do professor Dante Souto 

Rocha, com  o projeto “Visita à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri”, 

baseado na obra Por uma geografia nova do Milton Santos (1978). A metodologia utilizada foi 

de preparar os alunos antes de realizarmos a visita, pois de acordo com Santos (1978), o espaço 

evolui pelo movimento da sociedade total. Os bolsistas exibiram filmes que tratava sobre a 

temática, a valorização da identidade negra trazendo personalidades negras que marcaram no 

âmbito do esporte, política, música, literatura, educação, a fim de consolidar a realização da 

visita a universidade. O resultado da intervenção foi muito produtivo, visto que as crianças ao 

visitar a universidade puderam ter contato com diversas áreas e conhecer sobre os cursos que 

são ofertados dentro do campus, e isso ira atuar significativamente na suas escolhas e 

demonstrando para eles a importância deles enquanto sujeitos nesse espaço que é deles por 

direito. Portanto, é uma sementinha que se foi plantada, é um incentivo percebido pelo brilho no 

olhar de cada um deles, é a realização de muitos por nunca ter conhecido o espaço que é a 

universidade.Nesse processo se faz importante a ação do Pibid, a parceria entre alunos e 

formação de futuros docentes. 

 
Apoio:  
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SINT0792 - Acervo Didático do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas 
 

LEIDY KELLY GUIMARÃES CUNHA,ISABELA CARVALHO GUIMARÃES,LUCIANA 

RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: kellygcunha@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Acervo didático da Biologia foi criado em 2015 a fim de reunir, organizar, 

catalogar e disponibilizar para empréstimo, materiais didático-pedagógicos produzidos no 

âmbito do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O empréstimo pode ser realizado por 

estudantes das licenciaturas da universidade, bem como por professores da educação básica das 

escolas de Diamantina e região. Utilizando materiais como cartilhas, maquetes, modelos, jogos, 

cenários, entre outros, é proporcionada uma formação de qualidade aos licenciandos do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas sendo que, utilizando esses materiais os estudantes 

sentem-se melhor preparados para desenvolver atividades práticas nas escolas e também 

acarreta em uma maior interação entre a universidade e as escolas básicas da região de 

Diamantina. Os materiais são confeccionados ao longo do curso e tem sido utilizados 

principalmente por diversos estudantes em atividades de estágio e práticas de ensino. Para a 

divulgação dos materiais que compõem o acervo foi criado um blog contendo as fotos e 

descrição dos materiais que pode ser consultado pelo endereço 

acervobiologiaufvjm.wixsite.com/acervo.  

Durante a vigência do projeto foram realizadas duas mostras dos materiais que se encontram no 

acervo, nas escolas de Diamantina em feiras de ciências, com o objetivo de estimular alunos e 

professores a conhecê-lo e a explorá-lo melhor.  

 Assim, almeja-se que os professores da educação básica possam usufruir dos materiais 

disponíveis no acervo, tornando suas aulas mais interessantes. Além disso, espera-se que os 

licenciandos, em especial de Ciências Biológicas, criem uma relação mais otimista em relação a 

profissão docente e que haja uma melhor aprendizagem dos componentes curriculares por meio 

do desenvolvimento de materiais didáticos com características inovadoras.   

 

 
Apoio:  
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SINT0793 - Atividades práticas para o ensino da leitura em língua 

inglesa 
 

MARGARETI FERREIRA DE SOUSA COSTA,ERIKA VIVIANE COSTA VIEIRA 

 
E-mail: margaretisousa@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Entendemos que aprender uma segunda língua na educação básica é um desafio muito 

grande porque existem vários fatores, como a indisciplina e as defasagens na língua portuguesa, 

porém, acreditamos que com o desenvolvimento de atividades práticas sociais, o aluno seja 

motivado a aprender. 

Com o avanço da globalização, podemos compreender que é necessária a aprendizagem em uma 

segunda língua. Partindo desse pressuposto é que pretendemos discutir acerca das atividades 

sociais que podem ser desenvolvidas nas atividades de leitura nas escolas junto aos professores 

de língua inglesa. Tais atividades têm como objetivo ativar o interesse do aluno pela aquisição 

de uma nova língua. Os desafios são muitos, mas através dos planejamentos e da escolha de 

metodologias de cunho prático, acreditamos que o trabalho possa ser desenvolvido na educação 

básica. 

Baseando-se na abordagem através dos gêneros híbridos, como as histórias em quadrinhos e 

campanhas publicitárias, a aquisição da língua através desse contato com a leitura visual torna-

se mais dinâmica e significativa no sentido de que a prática da leitura em língua inglesa vem 

acompanhada da leitura visual, proporcionando assim uma abordagem diferenciada para a 

fixação do conteúdo de forma lúdica e democrática, do ponto de vista de escolha de elementos 

do universo próprio da idade do aluno. 

 

 
Apoio: GOSTARÍAMOS DE AGRADECER A OPORTUNIDADE Á CAPES, A 

COORDENADORA ÉRIKA VIEIRA,À UFVJM COMO INSTITUIÇÃO QUE APOIA A 

PESQUISA. AGRADECEMOS Á DEUS E AO APOIO DE MURILO LOPES, MEUS 

ESPOSO PELO INCENTIVO. 
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SINT0794 - Educação física adaptada e o processo de formação inicial: 

uma revisão sistemática de pesquisa 
 

DANIELA SOUZA SIQUEIRA 

 
E-mail: danielassiqueira@yahoo.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Educação física adaptada e o processo de formação inicial: uma revisão sistemática de 

pesquisa 

 

Buscando atender as novas propostas da educação inclusiva, os cursos de licenciatura em 

educação física possuem em sua matriz curricular disciplinas que possibilitam a discussão a 

respeito da inclusão, entre elas a Educação Física Adaptada – adaptação ou modificação na 

metodologia utilizada pelos professores para possibilitar aos alunos com necessidades 

educacionais especiais a participação, com segurança, nas atividades propostas. Entretanto, 

estudos apontam que mesmo sendo obrigatória a presença de conteúdos que abordem a inclusão 

nas aulas de educação física durante o processo de formação inicial, a maioria dos professores 

não se sentem preparados para atuar com alunos com necessidades educacionais especiais. 

Dessa maneira esse estudo de revisão sistemática pretende identificar, descrever e discutir as 

publicações que discorrem sobre a temática Educação Física Adaptada, especificamente sobre o 

processo de formação inicial dos professores de educação física. Foi possível delimitar uma 

amostra que consiste em 08 arquivos publicados entre os anos de 2002 e 2014. Os resultados 

permitiram concluir que muitos docentes da disciplina educação física adaptada não possuem 

capacitação formal para atuar na área, e são influenciados pelos aspectos históricos, políticos e 

sociais, fatores que estão diretamente ligados às orientações internacionais a respeito das 

pessoas com deficiência e da inclusão. Quanto a organização da disciplina, não existe consenso 

quanto aos conteúdos ministrados e nem quanto a carga horária destinada a mesma nas 

diferentes instituições. A perspectiva discente evidenciou a necessidade de existir um equilíbrio 

metodológico entre a teoria e prática, pois, para muitos alunos essa temática se limitou apenas a 

estudos teóricos. Dessa maneira, há necessidade de estudos mais aprofundados na área da 

educação física adaptada, uma vez que a quantidade de artigos encontrados refletem a 

defasagem acadêmica na área e a busca de identidade e especificidade que essa disciplina 

precisa para se efetivar como linha de ação para educação inclusiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação física adaptada, Formação inicial, Revisão sistemática de 

pesquisa 

 

 
Apoio:  
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SINT0795 - Intermidialidade em produções escrita em língua inglesa: 

letramento visual e multimodalidade 
 

ERIKA VIVIANE COSTA VIEIRA,FABIO FRANCISCO SOUZA LOPES 

 
E-mail: erikavcv@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o uso de imagens em sua relação 

intermidiática com alguns tipos de texto produzidos por alunos participantes do subprojeto 

PIBID Inglês em produções escrita em língua inglesa na educação básica. Partindo da definição 

de Rajewsky (2012) sobre o conceito de intermidialidade, busca-se compreender como o uso de 

imagens nas atividades de produção escrita propostas pelo subprojeto PIBID Inglês influencia 

positivamente o ensino aprendizado de uma segunda língua. Assim, procura-se apresentar um 

estudo analítico qualitativo a partir de duas propostas de produção escrita, os gêneros lapbook e 

histórias em quadrinhos. O intuito é investigar os mecanismos intermidiáticos da construção 

textual híbrida nesses trabalhos escolares, tais como os modos e os momentos em que os 

participantes utilizam as imagens para representar ideias ou transmitir informações, além de 

terem a oportunidade de manifestar sua capacidade crítica. Ao final, conclui-se que a relação 

texto-imagem e o letramento visual (AVGERINOU, 2001) não são apenas úteis e necessários, 

mas constituem-se como habilidades essenciais à integração do aprendiz com a 

multimodalidade. 

 
Apoio: PIBID CAPES, PROFESSORAS JULIÈN VELRY E CASSIA SOARES. 
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SINT0796 - Lapbook: uma nova tecnologia no auxílio do ensino da 

língua inglesa na escola Maria Augusta Caldeira Brant 
 

BRAS DA COSTA GUIMARAES JUNIOR,ERIKA VIVIANE COSTA VIEIRA 

 
E-mail: bras_jnior@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O presente trabalho busca apresentar um instrumento de aprendizagem que engloba 

elementos de pesquisa e organização do saber que exige participação efetiva por parte do 

discente de forma lúdica e artística, visando respeitar o conhecimento prévio acumulado e 

aproveitá-lo dentro do ambiente de ensino. Desta maneira, o lapbook se encaixa neste propósito, 

pois permite trabalhar com várias linguagens artísticas visuais de forma interdisciplinar, além de 

promover a reflexão sobre o conteúdo pesquisado. Foi usada a música como tema de pesquisa 

que, além da riqueza cultural e oportunidade de interdisciplinaridade, permite reflexão e 

posicionamento crítico a respeito do mundo, tal como preconizam os PCN (BRASIL, 1998). 

Pensando na sala de aula como um espaço multicultural, foi proposta a participação em grupos 

de alunos dos ciclos finais do ensino fundamental da E.E. Maria Augusta Caldeira Brant na 

elaboração de lapbooks nas aulas de língua inglesa que contemplassem a música. Como 

resultado, ficou evidente o sucesso da proposta, tendo em vista a grande participação dos grupos 

na apresentação e exposição do material, em um ambiente onde as aulas de língua inglesa eram 

tomadas pela falta de expectativa quanto ao uso da linguagem em um futuro, até mesmo pelo 

histórico de vulnerabilidade social dos estudantes. Finalmente, eles puderam ter contato com 

uma forma diferente de trabalho escolar, pois exerceram sua criatividade e se posicionaram 

sobre seus gostos musicais, que trazem consigo os símbolos de seus grupos étnicos. 

 
Apoio: PIBID; CAPES 
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SINT0797 - Licenciatura em Educação do Campo da UFVJM: uma 

proposta intercultural de formação de educadores 
 

LUIZ OTÁVIO COSTA MARQUES 

 
E-mail: luiz.marques@ufvjm.edu.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho visa promover uma reflexão sobre aspectos da proposta pedagógica da 

Licenciatura em Educação do Campo da UFVJM sob a ótica da educação intercultural e de 

estudos que dialogam com essa perspectiva teórica. Instituída em 2013 para atender à demanda 

do Edital SESU/SETEC/SECADI n° 2/2012, a graduação em foco objetiva formar educadores 

do campo com habilitação em Ciências da Natureza ou Linguagens e Códigos para atuar nos 

anos finais do ensino fundamental e no ensino médio de escolas localizadas no meio rural. No 

que tange à metodologia de pesquisa adotada, este estudo de caráter qualitativo-exploratório 

baseou-se em pesquisa documental e bibliográfica.  Para subsidiar a discussão apresentada, 

ancoramo-nos em estudos sobre educação intercultural (FLEURI, 2001; WALSH, 2009, 2010; 

ESTERMANN, 2010; GUILHERME & DIETZ, 2015), que preconizam o reconhecimento e o 

respeito da diversidade cultural por meio da reflexão sobre questões de identidade e alteridade;  

sobre a ecologia dos saberes (SANTOS, 2014), que problematizam a hegemonia do 

conhecimento científico, privilegiando o diálogo intercultural na construção dos saberes, e sobre 

Educação do Campo (CALDART, 2009; ANTUNES-ROCHA, 2011; FREITAS, 2011; 

MOLINA & FREITAS, 2011; MOLINA & ANTUNES-ROCHA, 2014), que  privilegiam 

metodologias específicas no contexto escolar, voltadas à diversidade sociocultural e linguística 

dos estudantes do campo. Esta reflexão teórica se justifica, uma vez que são escassos, no 

contexto brasileiro, estudos e experiências educativas inovadoras, baseados nos princípios da 

educação intercultural (FLEURI, 2001). Na análise empreendida, observou-se que aspectos da 

proposta pedagógica da Licenciatura em Educação da UFVJM dialogam com a perspectiva 

teórica da educação intercultural discutida neste trabalho. Entre esses aspectos, destacamos a 

matriz curricular inter/transdisciplinar do curso, que se opõe à fragmentação do conhecimento 

científico; a alternância dos tempos e espaços educativos, que possibilita o diálogo com a 

realidade sociocultural do campo; e os trabalhos de natureza etnográfica realizados pelos 

graduandos, que objetivam desenvolver projetos colaborativos em comunidades campesinas. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para a elaboração de propostas inovadoras em 

consonância com o referencial da educação intercultural, ampliando perspectivas teóricas sobre 

a formação inicial de educadores do campo no contexto brasileiro. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0798 - Modern Slavery: ensino-aprendizagem de inglês através 

da abordagem transversal 
 

JESSICA CAROLINE DE ALMEIDA LEAL,ERIKA VIVIANE COSTA VIEIRA 

 
E-mail: jessicarolineleal@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A prática foi uma extensão do conteúdo apresentado em sala pela professora 

supervisora sobre o Labor Day. Foi visto como relevante apresentar as diversas facetas da 

sociedade, das grandes empresas e das consequências do consumismo exacerbado aos alunos. 

Os objetivos foram os de ampliar a visão dos alunos sobre o funcionamento do mundo 

capitalista e suas influências diretas no bem-estar das pessoas; refletir sobre o funcionamento 

das ‘hierarquias sociais’ e produzir uma campanha contra o Modern Slavery. Além de trabalhar 

o Simple Past, cognatas e falsas cognatas, reading, writing, conhecimento e produção de 

poemas. Para as leituras foram utilizadas a abordagem proposta pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998), em que os modos de desenvolvimento das habilidades 

comunicativas (compreensão escrita e oral), se estabelecem por meio do procedimento da pré-

leitura, leitura e pós-leitura. Seguindo também os PCN, foi elaborado um guia de apoio com 

palavras desconhecidas, considerando que o uso da Língua Inglesa naquele contexto era um 

meio para um fim, e não o oposto. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2016) os anos finais do Ensino Fundamental coincidem com as mudanças de 

desenvolvimento dos alunos, eles estão deixando a infância e chegando à adolescência. Essa 

mudança afeta o lado social, os vínculos, e os alunos começam a descobrir um mundo de 

possibilidades e refletir sobre seu papel no mundo. A dinâmica da prática desenvolvida 

possibilitou que os alunos refletissem criticamente sobre as consequências do consumismo e do 

sistema econômico vigente. Os estudantes ficaram surpresos e curiosos com relação ao tema 

apresentado, embora as reações tenham sido diferentes nas duas turmas em que a prática foi 

executada. Os alunos levantaram tópicos relevantes durante as discussões, como a situação do 

subalterno na sociedade capitalista e patriarcal, assunto que desencadeou, posteriormente, em 

um projeto sobre a importância do feminismo e do empoderamento feminino. Os alunos 

puderam ter uma formulação mais ampla do conceito através da elaboração da oficina prática de 

criação de uma campanha contra o Modern Slavery. A maioria dos alunos teve um excelente 

desenvolvimento e conseguiu relacionar o conteúdo trabalhado com a campanha. Na finalização 

do projeto viu-se necessário levar atividades de fixação e, apesar da recusa na produção textual 

em língua estrangeira, conseguiram compreender o conceito apresentado termos fundamentais. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0799 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS EGRESSOS DO 

CURSO TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS SOBRE A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 
 

AMANDA SEIXAS MURTA,ANA CATARINA PEREZ DIAS 

 
E-mail: amandaseixasmurta@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar a representação social que os profissionais da 

educação, egressos do Curso Técnico em Multimeios Didáticos, oferecido pelo Profuncionário, 

do Instituto Federal de Educação Ciência em Tecnologia do Norte de Minas Gerais, têm da sua 

identidade profissional e da melhoria da sua qualidade de vida após esta formação em serviço. 

Trata-se de uma investigação do tipo exploratório descritivo de abordagem qualitativa e 

quantitativa, com o emprego da ferramenta de investigação de levantamento documental. Para a 

análise qualitativa será utilizada a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo-DSC à luz da 

teoria das Representações Sociais, e para a análise quantitativa será utilizada estatística 

descritiva. A amostra será composta por memoriais escritos por egressos do Curso Técnico em 

Multimeios Didáticos um total de 110 memoriais, para a amostra final, aplicado os critérios de 

exclusão chegou-se ao número de 44 memoriais. Espera-se com este estudo, avaliar a 

representação social que estes profissionais da educação, têm da sua identidade profissional 

após a formação em serviço, na expectativa de identificar mudanças através de reconstrução de 

suas ações; transformando o saber fazer da vivência cotidiana em práticas intencionais de 

atuação. 

 
Apoio:  
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SINT0800 - “COMUNISTA  COME CRIANCINHA”: FORMAÇÃO 

DOCENTE E ANTICOMUNUNISMO EM DIAMANTINA NOS 

MEADOS DO SÉCULO XX 
 

HELDER DE MORAES PINTO,MAX DUTRA DE BRITO,CLAUDIENE DOS SANTOS 

OLIVEIRA PEREIRA 

 
E-mail: pintohmp@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Ideias e práticas católicas, e argumentos anticomunistas são presenças na 

documentação histórica da Escola Normal Rural Dom Joaquim Silvério de Souza, Diamantina-

MG, em meados do século XX. Logo a pesquisa visa identificar e discutir a presença da 

doutrinação católica anticomunista, no contexto de reconstrução da democracia brasileira, pós-

ditadura Vargas; ressaltar dúvidas levantadas por intelectuais-católicos e educadores sobre os 

perigos de fragmentação social possibilitado pela ascensão do comunismo; catalogar material da 

imprensa católica diamantinense que exponham informações anticomunistas. Através da 

pesquisa documental busca-se indícios descobertos em documentos bibliográficos do arquivo da 

Escola Normal; vestígios em documentos impressos da Arquidiocese de Diamantina. O aporte 

teórico funda-se no conceito de “imaginário”, ou seja, um sistema de ideias e imagens de 

representação coletiva que os grupos sociais, em todas as épocas, construíram para si, dando 

sentido ao mundo. O caminho lógico do trabalho propõe a seguinte tese: no interior do estado 

brasileiro de Minas Gerais, em meados do século XX, a formação das professoras normalistas 

para atender escolas rurais estava condicionada por um imaginário anticomunista promovido, ao 

que tudo indica, pela Igreja Católica local/nacional. O procedimento heurístico aplicado 

procurará urdir evidências locais com características gerais. Até o momento, foram 

identificados: 11 textos de jornal com conteúdo anticomunista na impressa católica de 

Diamantina, no arquivos da Associação do Pão de Santo Antônio  e Biblioteca Antônio Torres 

e; 3 livros com conteúdos anticomunistas nos arquivos da “Fazenda do Rosário”, espécie de 

sede pedagógica da Escola Normal Dom Joaquim, porém situada em Ibirité-MG. Na medida em 

que se aprofunda nas pesquisas fica cada vez mais evidente que no interior do estado brasileiro 

de Minas Gerais, em meados do século XX, a formação de um imaginário anticomunista 

promovido, ao que tudo indica, pela Igreja Católica local/nacional. Tratavam-se de atividades 

como produção de propaganda, estratégias educacionais, pregações religiosas. Nas publicações 

da impressa católica em Diamantina, pode-se falar de uma ‘propaganda anticomunista 

conjugada’, isto é, a publicação argumentos contra o comunismo e a maçonaria num mesmo 

texto.  Embora os dados levantados sejam relevantes, seguimos buscando evidências das 

práticas anticomunistas no cotidiano da Escola Normal.  

 

 
Apoio: CNPQ, UFVJM 
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SINT0801 - "O mastro é o centro do mundo" - a cosmologia de João 

do Lino Mar 
 

ALCIDÉIA MARGARETH ROCHA TRANCOSO,ALAN FABER DO NASCIMENTO,SILVIA 

REGINA PAES 

 
E-mail: deatrancoso@gmail.com 

 
Área: FILOSOFIA 

 

Resumo: A pesquisa conecta o pensamento de João do Lino Mar a conceitos centrais de 

Deleuze (filosofia da diferença), Diana Taylor (o corpo como episteme), Giorgio Agamben 

(corpo glorioso e inoperosidade), José Castiano (intersubjectivação/ubuntu), Eduardo Viveiros 

de Castro (a introvisão xamânica), Câmara Cascudo (mestre popular, mestre do além) e 

Boaventura de Sousa Santos (sociologia das ausências, sociologia das emergências e tradução), 

tendo Gilles Deleuze como articulador entre heterogenias e antagonias presentes nessa “roda de 

conversa”. Porque método é filosofia, sigo o fio condutor dos estudos de Karl Marx sobre o 

método, no qual o sujeito pesquisador, após longa convivência com o sujeito observado, captura 

sua estrutura e sua dinâmica, sistematizando uma teoria a partir desse alinhamento primordial. 

Sob essa luz, a busca por dispor e organizar a visão de mundo de João do Lino Mar utiliza 

quatro técnicas metodológicas: artesanato intelectual, alternação biográfica, revisão 

bibliográfica e reflexão teórica. Desse modo, interessa mostrar detalhadamente que a proposição 

de método, e os caminhos escolhidos para trilhá-la, foi pavimentada não apenas renunciando a 

alguns pressupostos básicos da ciência clássica - neutralidade, simplificação, generalização, 

redução e separação, por exemplo -, mas, sobretudo, anunciando novos terrenos aptos a acolher 

as complexidades que irrompem da relação imbricada entre memória, método, pesquisador e 

sujeito de estudo. Se a filosofia de Deleuze é o breviário entre filosofia, arte e literatura, minha 

hipótese é que João do Lino Mar seja um sujeito deleuzeano. Os seus pensamentos 

(especialmente os que foram selecionados para este estudo) também articulam os níveis e as 

dobras entre a filosofia, a arte e a literatura. João do Lino Mar é deleuzeano - com laivos 

xamânicos e sibilinos - cujo corpo e cuja voz forjaram, acumularam e guardaram um repertório 

específico, dando visibilidade ao mundo invisível, potencializando o coletivo, potencializando a 

rua e potencializando o coletivo na rua. Com esta pesquisa, espero contribuir para emergir a voz 

e os saberes silenciados de João do Lino Mar, estabelecendo conexões entre a sua sofisticada 

cosmovisão de mestre popular e o pensamento de alguns dos também mais sofisticados filósofos 

do ocidente (França, Itália, Portugal, Estados Unidos da América do Norte, Brasil) e do oriente 

(África Oriental/Moçambique), o que significa muito para as agendas contra-hegemônicas. 

 
Apoio: TERNO DE CATOPÊS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, UNIVERSIDADE 

FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, CAPES 
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SINT0802 - A perspectiva arendtiana do totalitarismo stalinista e o 

tesouro perdido da Revolução Russa: os sovietes 
 

CAIO LUIZ,JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA 

 
E-mail: penhacaxambu@gmail.com 

 
Área: FILOSOFIA 

 

Resumo: A pensadora Hannah Arendt, na terceira parte da obra Origens do Totalitarismo 

(1989) aborda o fenômeno totalitário analisando-o enquanto governo baseado na ideologia e no 

terror. Em outra obra de grande alcance, Sobre a Revolução (2011), Arendt se volta 

especialmente para uma experiência que chamou de tesouro perdido das revoluções. Na 

perspectiva da pensadora, este tesouro se manifesta no contexto do advento da Revolução 

Russa, pela liberdade política concretizada pelos sovietes, grupos compostos, na sua maioria, de 

trabalhadores que ficaram conhecidos por debater e deliberar questões sociais e políticas. Nesse 

sentido, nosso objetivo com esse trabalho consistiu em explicitar, no desenrolar da Revolução 

Russa, a análise arendtiana acerca do totalitarismo stalinista, com ênfase no surgimento e 

supressão dos sovietes e no processo de totalitarização, caracterizado pela ideologia e o terror, 

enquanto forma de governo consolidada sob a liderança de Joseph Stalin. Para isso, 

perguntamo-nos como a Revolução Russa, catalisada por experiências de liberdade, no qual 

seus membros podiam vivenciar um mundo comum, participando da política, agindo em 

concerto, também erigiu um regime político que destruiu toda esta experiência revolucionária. 

Já há alguns anos, como bolsista do PET – Programa de Educação Tutorial, debruçamo-nos 

sobre a compreensão de questões do pensamento arendtiano junto ao grupo de estudos de 

Hannah Arendt da UFSJ. Nos últimos meses, nossa pesquisa integrada ao Programa de 

Iniciação Científica, está voltada para a explicitação do fenômeno da ideologia e terror como 

forma de governo. Este trabalho foi desenvolvido por meio de extensa pesquisa e revisão 

bibliográfica deste tema do pensamento arendtiano, tanto nas referidas obras da autora, como 

nas de seus comentadores especializados. Com os esforços da nossa pesquisa verificamos que o 

totalitarismo russo só foi possível porque aniquilou experiências de liberdade política da 

Revolução, a exemplo dos sovietes. A ideologia funcionou como um substituto à realidade, que 

só pode ser dada pela vivência da liberdade política e do gozo de direitos, que são forças da 

Revolução. Se tais forças inexistem, a realidade artificial é assimilada pelo povo fazendo com 

que o terror do totalitarismo se consolide como uma ferramenta aceitável. 

 
Apoio: (PET, MEC, SESU) 
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SINT0803 - O Vazio Matemático: Conceitos básicos 
 

NAUBERT MENDES SILVA,RAQUEL ANNA SAPUNARU 

 
E-mail: naubertmendes@gmail.com 

 
Área: FILOSOFIA 

 

Resumo: Utilisam-se algumas operações que são de grande vitalidade para o entendimento 

deste texto. 

Notação: X é o conjunto e b é um elemento desse conjunto, logo (b∈X);  

Axiomas: Um conjunto é completamente determinado pelos seus elementos; 

Operações: As operações entre conjuntos podem levar a formação de um novo conjunto; 

Subconjuntos: Seja X e Y conjuntos, onde X é um subconjunto de Y, então cada elemento de X 

é também um elemento de Y, (X⊆Y);  

União: É união dos elementos que pertencem a pela menos um destes conjuntos, (X∪Y={ f 

∈U┤|f∈X  ou f ∈Y}); 

Intercessão: É conjunto de elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, 

(X∩Y={ f ∈U┤|f∈X  e f ∈Y}). 

Em seguida, introduz-se e exemplifica-se o conjunto vazio: 

Ao iniciar a discussão sobre a significância do vazio, é necessário recorre-se a algumas 

definições básicas da linguagem matemática. O conjunto, por exemplo, na linguagem 

matemática expressa uma coleção ou agrupamentos de certos elementos. Assim, pode-se definir 

o conjunto vazio como aquele no qual os elementos que o compõem não existem em outro 

conjunto pré-determinado. Veja os exemplos a seguir: 

 Seja A um conjunto de números primos e ímpares (1,3,5,7); 

 Seja B um conjunto de números pares sem o zero (2,4,6,8). 

Dados esses conjuntos pode-se afirmar que as seguintes sentenças representam um conjunto 

vazio: 

 ∅ ={A; A é um conjunto de números pares, sem o número 2}; 

 ∅ = {B; B é um conjunto dos números ímpares}. 

É válido lembrar que na matemática o conjunto vazio é representado de forma semelhante a 

letra Φ do alfabeto grego, isto é, como, ∅. Além disso, esse é um subconjunto de qualquer 

conjunto dado, ou seja,  ∀ A,∅∈A. 

Provando que o conjunto vazio pertence a qualquer conjunto dado. 

Suponha-se que ∅ ∉ X, ou seja, o conjunto vazio não pertença ao conjunto X.  Dessa forma, 

nota-se que o conjunto X deva apresentar apenas um elemento do conjunto vazio, mas como 

sabe-se que o conjunto vazio não possui nenhum elemento, essa afirmação se torna falsa. 

Características do Conjunto Vazio 

 O número de elementos do conjunto vazio é zero; 

 O conjunto vazio é um subconjunto de si próprio; 

 O conjunto vazio é diferente de um conjunto unitário ∅≠{∅}={0}. 

 

 
Apoio: AO CNPQ PELA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
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SINT0804 - VIVÊNCIAS PIBIDIANAS: UMA REFLEXÃO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA METODOLOGIA DO ENSINO DE 

FILOSOFIA 
 

ANNE CAROLINE SOUZA PINTO,MARIA JOSE NETTO ANDRADE 

 
E-mail: anne.sinha@hotmail.com 

 
Área: FILOSOFIA 

 

Resumo: Como ensinar filosofia? É o que primeiro e sempre toma conta de nossos 

pensamentos quando pensamos na prática docente. Diversos autores formularam possíveis 

alternativas para a melhoria deste problema, e a mais famosa e aceita é que se ensina filosofia 

ensinando-se a filosofar. O professor e pesquisador brasileiro Sílvio Gallo propõe que a filosofia 

é processo e produto ao mesmo tempo. Uma das propostas metodológicas de Gallo consiste em 

realizar uma oficina de conceitos baseada em quatro momentos didáticos - sensibilização, 

problematização, investigação e conceituação -, ou seja, maneiras de tornar as aulas de filosofia 

mais práticas e acessíveis ao entendimento e raciocínio dos estudantes, trazendo o conceito de 

“experimentar para conseguir pensar”. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da 

metodologia de ensino de filosofia para o ensino médio estruturada em 2012 por Sílvio Gallo, a 

partir das experiências práticas em sala de aula, traçando uma reflexão baseada no nexo entre a 

revisão teórico-bibliográfica fundamentalmente baseada nesta proposta metodológica e as 

vivências proporcionadas enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) da UFSJ. Esta metodologia foi experienciada por meio de aulas e atividades 

teórico-práticas com aproximadamente 150 estudantes do ensino médio de escolas estaduais em 

São João del-Rei, ao longo de dois anos e meio entre 2015 e 2017. Após a jornada percorrida 

junto com os estudantes, foi possível conceber como a etapa de “sensibilizar” é a mais 

importante de todas, porque quando você toca o estudante de alguma forma ele fica interessado 

a participar e aprender, justamente como Gallo propôs. A maneira mais eficiente de criar 

empatia do estudante com o assunto abordado é trazer algum fator da sua realidade, investigar 

sobre aquilo na filosofia e o que já estudaram a respeito, e mostrar que, mesmo vários filósofos 

sendo de outros tempos, suas ideias ainda são importantes e extremamente válidas, e muitas 

delas estão no cotidiano dos estudantes. A proposta de Gallo abre muitas portas para novas 

possibilidades de ensino e aprendizagem, o que foi bastante enriquecedor para os estudantes, 

que demonstraram grande interesse nas aulas e obtiveram ótimos resultados nas turmas, mas 

também para mim, como integrante do PIBID, pela vívida experiência da conciliação da teoria e 

prática didático-pedagógicas de ensino. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0805 - A geografia como prática de cidadania e formação de 

sujeitos: reflexões da realidade de uma escola rural 
 

MARIA DAS DORES SOARES,ALINE WEBER SULZBACHER 

 
E-mail: mahsoares.geo@hotmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: O trabalho apresenta análises relacionadas às experiências vividas na formação no 

curso de graduação em Geografia - Licenciatura da UFVJM, a participação como bolsista no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) de Geografia e durante a 

realização dos estágios supervisionados nas escolas. Ao refletir sobre educação brasileira busca-

se compreender a realidade escolar através da situação das escolas públicas; além de discutir 

educação do campo e sua importância para repensar um modelo de educação ao modo do 

campo, correlacionando à contribuição histórica da participação de movimentos sociais do 

campo. A maioria das observações foram feitas quando o PIBID iniciou as atividades na escola 

rural, momento em que a superintendência exigira a reformulação do Projeto Politico 

Pedagógico (PPP) da escola. Desta forma os bolsistas se envolveram no processo de 

reconstrução a convite dos supervisores da escola, a partir daí foram feitas reuniões e debates 

para as propostas de atividades de como seria a participação de todos da escola e comunidade. 

No decorrer da formação algumas questões apareceram: há um modelo inovador de ensino com 

relação à formação dos alunos ou ainda estamos em um sistema “arcaico” de ensino 

automaticamente desvalorizado? É possível mapear uma visão critica dos alunos ao associarem 

o conteúdo da disciplina aos conflitos cotidianos de uma sociedade, inclusive a sua própria 

realidade? Como trabalhar a realidade do campo em seus desafios e perspectivas de vida 

partindo de suas vivências escolares? Ou seja, há uma urgência em refletir o campo escolar em 

toda sua conjuntura, avaliando principalmente nossa posição como educadores frente a tantas 

problemáticas do sistema de ensino. A pesquisa permitiu uma aproximação de discussões como 

educação no campo, para o campo, ou seja, pensar na educação como projeto de transformação 

social de cada lugar específico; formação qualificada e continuada de professores e 

concomitante a isso ao trazer a discussão para a formação acadêmica refletir: Em que tipo de 

formação as licenciaturas se baseiam para formar futuros profissionais de ensino, considerando 

todas as problemáticas do sistema de ensino? Os docentes conhecem a realidade das escolas? Há 

uma observação crítica por parte de ambos de que Geografia está sendo feita em sala de aula 

para pensar formação de sujeitos emancipados e prática de cidadania? 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo realizar uma abordagem sobre o Garimpo na 

região da Areinha, analisando-o à luz das Políticas Públicas de Proteção Ambiental. O objeto de 

estudo desta pesquisa, refere-se a uma área de intensa exploração de ouro e diamante, sem 

qualquer tipo de concessão, autorização, licenciamento, permissão de lavra garimpeira, 

propiciando em contrapartida, sérios danos ao meio ambiente. Os dados desta pesquisa levam ao 

entendimento de que é clara a existência de Politicas Públicas para proteção ambiental, 

especialmente as Leis nº 6.938/81 e 9795/99, porém, no garimpo da Areinha máquinas e 

garimpeiros trabalham a todo vapor o que o torna extremamente prejudicial ao meio ambiente, 

sendo necessária intervenção legal, a fim de que os crimes e danos sejam identificados e a 

exacerbada degradação ambiental coibida, aplicando as penalidades civis, administrativas e 

criminais cabíveis para mitigar esta atividade de mineração irregular. 
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Resumo: As paisagens remetem à essência da existência e vivência espacial de uma 

comunidade, sendo percebidas com intensidade e nitidez no(s) patrimônio(s) histórico(s) 

formadores dos alicerces culturais e sociopolíticos vivos. Nesse contexto representativo de elos 

culturais, muitos municípios no Brasil, como Diamantina/MG, apresentam-se como centros 

detentores de materiais-elementos tombados, vinculados aos conjuntos patrimoniais 

arquitetônicos (urbanos ou rurais), apresentando ambiente propício aos laços de topofilia, 

importantes para a perpetuação da vida coletiva e da estabilidade psicossocial do sujeito. 

Contemporaneamente muitos elementos tombados são considerados produtos mercantilizados, 

uma vez que o poder público municipal e os agentes capitalistas os veem como potencial de 

lucratividade, principalmente através da atuação do turismo cultural que pode interferir, com sua 

dinâmica, nos sentidos de uma vida expressa nas paisagens e nas manifestações culturais, mas 

por outro lado esta atividade pode, também, oportunizar experiências sociais e econômicas 

positivas no lugar. Desta forma este trabalho tem como objetivo compreender quais os impactos 

positivos e negativos que a atividade do turismo cultural gera, através da exposição do 

patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico de Diamantina/MG, afetando os moradores, 

interferindo e eventualmente criando conflitos com seus laços de afetividade e pertencimento ao 

lugar. Utilizou-se como metodologia: pesquisas bibliográficas, etnometodologias com suporte 

em registros iconográficos, além da organização e sistematização dos dados para a elaboração 

de mapas e gráficos. Percebeu-se, no desenvolver deste trabalho, que para o diamantinense o 

significado da representação das paisagens proporciona uma relação de pertencimento, 

afetividade e resgate memorial que fortalece os inter-relacionamentos do morador para com o 

seu lugar e com o próximo. Logo a interferência do turista representa, ali, a busca da 

experenciação através dos contatos sociais, provocando nuances de tensões sociais, mas, 

também, possibilitando uma similaridade entre os turistas com os  moradores locais, uma vez 

que esta atividade é exercida, e percebida, para além do objetivo da sobrevivência de um 

mercado que se desenvolve através do consumo do turista neste recorte territorial, conseguindo, 

aliás, o “outsider” agregar conhecimento sobre aspectos histórico-geográficos do lugar. 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
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Resumo: Diamantina, cidade entre morros mineiros, entre ouros e diamantes nas minas, no seu 

centro histórico a história é encarnada nos casarões imponentes do barroco. As capistranas são 

os olhos de Diamantina, é pela capistrana que o sujeito se movimenta. O centro histórico dessa 

cidade foi tombado e reconhecido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para 

Educação Ciência e Cultura – em 1999, com o intuito de conservação do casario colonial dos 

séculos XVII a XIX de influência do barroco português de construções alicerçadas e 

estruturadas com madeira. Diante disso então me proponho a percorrer as capistranas dessa 

cidade. Então, no decorrer desse caminhar uma angustia me colocou em estado de 

questionamento. Que é patrimônio? Que patrimônio é esse? Para quem o é? Pelas capistranas de 

Diamantina lanço as perguntas norteadoras deste trabalho. Que é liberdade? Ao morar em uma 

cidade tombada como patrimônio histórico cultural, qual a relação que existe entre a liberdade e 

patrimônio? Qual a relação do lugar com o patrimônio?  Pretendemos com este texto procurar 

uma possível contribuição de Sartre à Geografia que pode ser melhor explorada e, sobretudo, 

operacionalizada em termos metodológicos. É neste sentido que nos propomos a realizar uma 

pesquisa que, recorrendo ao pensamento Sartreano, nos ajude a pensar o patrimônio Histórico 

de Diamantina no sentido essencial, sobretudo no que tange o exercício da liberdade, conceito 

tão basilar de todo o constructo teórico do existencialismo.O diamantinense, visitante, turista, 

hippie, nômade, apontam várias maneiras de se fazer presente no centro histórico, mesmo não 

concordando com os apontamentos postos pelo IPHAN ou algum outro órgão fiscal. A 

liberdade não é rompida ou limitada pelo patrimônio, ela é compreendida a partir da relação 

com o lugar. A toda uma dança de ideias a cerca do patrimônio, ideias essas que precisam vir a 

luz, para que tomemos consciência delas. A liberdade é a expressão da existência dos moradores 

enquanto situação. A liberdade satreana provoca o sentido existencial do homem, é o mais puro 

sentido ontológico da existência, e é nesse sentido que foi proposto esse trabalho, investigar a 

potência do pensamento sartreano para uma geografia existencial. 

Palavras-chave: Patrimônio; Liberdade; Lugar; Capistranas; Diamantina; Experiência. 
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SINT0809 - De olho no tempo: as possibilidades de leitura do céu 
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Resumo: A previsão do tempo sempre foi realizada – mesmo antes de existir ciência, antes das 

tecnologias de medição ou imagem! No mundo-da-vida, há quem saiba observar o céu, ou 

entender o comportamento de alguns pássaros cantando, a direção do vento, entre diversos 

outros modos, para predizer o tempo. Busco aqui, trazer as informações sobre as possibilidades 

de leitura do céu da cidade de Diamantina/MG.  

Este trabalho baseia-se no campo da fenomenologia enquanto caminho de pesquisa, que 

substancia a geografia humanista enquanto aparato epistemológico. As ciências formais 

(positivistas) que, em busca de uma suposta neutralidade científica, acabam por afastar-se do 

mundo-da-vida, do cotidiano, baseando a ciência em abstrações e alçando seu saber como único 

e/ou mais importante.  

Os leitores do tempo de Diamantina trazem questões como, fases da lua, a aurora, o entardecer, 

o frio, o calor, as nuvens. Ditos como, gato a se lamber mal tempo vai fazer; Céu pedrento 

chuva ou vento; Quando formiga cria asa à chuva cai; Neve baixa sol que racha; Madrugada alta 

e tardia é sinal de ventania; Teia de aranha ao amanhecer bom dia vai fazer; Círculo na lua, 

chuva na rua; Quando a chuva começa na minguante vai até o mês entrante. As vésperas de dias 

santos também dizem sobre a vinda da chuva. Existem também algumas simpatias, como lavar a 

escultura de um santo, acender uma vela benta e pedir para diminuir na intensidade da chuva, 

entre outras formas. 

O mundo ao qual vivemos cheio de pré-conceitos, faz com que direcionemos nosso olhar para 

uma única coisa, como se usássemos viseiras e objetos que limitam os nossos sentidos e a nossa 

percepção. 

No entanto, a ação de realizar a leitura do céu e identificar o que possivelmente possa vir a 

acontecer é um fenômeno registrado para os leitores do tempo, diferentemente do que acontece 

na maioria das vezes com os sujeitos formatados, o bloqueio ao que está ao nosso ser-aí. 

Referências 
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Resumo: Por meio da prática de ensino intitulada “Fontes de energia e seus potenciais no/do 

Vale do Jequitinhonha”, tendo em vista a importância das fontes de energia para o 

desenvolvimento social e econômico de uma determinada região ou país, o PIBID de Geografia 

da UFVJM buscou articular, junto aos alunos do terceiro ano do ensino médio, da Escola 

Estadual Professor Gabriel Mandacaru, em Diamantina - MG, espaço de discussão e 

oportunidade de conhecimento sobre os recursos, gerenciamentos, usos, objetivos, justificativas 

e desafios dessa temática. Sendo geográfica por excelência, abrangendo pontos que vão de 

aspectos ambientais a questões histórico-culturais e sócio-políticas, essa atividade teve por 

objeto os diferentes tipos de matrizes energéticas existentes no Brasil, articulados às 

características geoambientais e políticas do Vale do Jequitinhonha. Em um primeiro momento, 

diferentes projetos de matrizes energéticas foram discutidos tendo em ênfase seus principais 

contrapontos e tensões que envolvem o campo político e o econômico. Para que tal proposta se 

tornasse mais interessante aos alunos e eficiente em seus objetivos, foi construída a relação 

entre o conteúdo ministrado em aula, “as matrizes energéticas”, e a realidade experimentada, ou 

seja, o Vale do Jequitinhonha em suas diversidades política, econômica e humana, através de 

uma maquete representativa do Vale confeccionada pelos bolsistas ID do programa, esta 

utilizada como estratégia e ferramenta didática, sendo destacados aspectos da hidrografia e do 

relevo da mesorregião mineira abordada, não se detendo somente aos projetos energéticos, mas 

fazendo uso deles, como pontos de referência de análises de escolha dos lugares de implantação 

e construção de hidrelétricas, usinas e geradores, entre outros, os aspectos dos relevos, climas, 

vegetações e hidrografia foram trabalhados, a fim de que os alunos inferissem, através das 

características apresentadas sobre o Vale do Jequitinhonha qual o tipo mais viável de fontes de 

energia a ser explorado em cada subdivisão da mesorregião, ou seja, Alto, Médio e Baixo 

Jequitinhonha.  Em síntese, por meio dos resultados desta prática pedagógica, é possível 

sustentar que o objetivo estabelecido foi alcançado, verificando-se uma maior aproximação dos 

alunos com o conteúdo teórico trabalhado em sala de aula, correlacionando realidades local, 

regional e mundial, para uma mais ampla compreensão de cada uma dessas esferas, intimamente 

entrelaçadas e coexistentes. 
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Resumo: Que é música? Começo aqui com essa questão, que há algum tempo vem me 

angustiando, buscando entender o seu sentido. O dicionário Aurélio define música como: “1. 

Arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. 2. Composição musical. 3. 

Música (2) escrita. 4. Conjunto ou corporação de 

músicos”(FERREIRA,2001,P.477). No entanto busco aqui compreender a sua essência. 

Essa busca iniciou-se quando do contato com aprendizagem da LIBRAS- Língua 

Brasileira de Sinais, quando me deparei com um grupo de surdos que dançava em uma 

festa. Como, então, as definições formais de música poderiam se encaixar nesta 

situação? Essa questão convergiu com as preocupações teóricas que tangenciam os 

sentidos e a geografia, com as quais trabalhamos há cerca de três anos em projetos do nosso 

grupo de pesquisa Ghuapo. Passei a me questionar sobre a música, e foi aí que entender o som 

pelo corpo e não pela audição passou a ser o centro de minhas preocupações. A surdez se 

apresentou, então, como caminho para tentar entender a 

essência da música, ou seja, a maneira como a música toca todos nós. A falta de um sentido, 

neste caso, nos permite radicalizar na proposta Husserliana de redução fenomenológica. Assim, 

nós procuramos “suspender” as pré- concepções sobre a música/sons e sua relação com as 

geografias do cotidiano, mas, para além da nossa própria redução e diante dos limites de 

compreensão que nosso próprio corpo apresenta, observamos e adentramos o mundo da surdez 

para saber, de fato, qual é a música de todos nós. Então pergunto: seria a música aquele som que 

te faz vibrar e bailar à sua harmonia? Ou a música seria apenas uma partitura com princípio, 

meio e fim? Seria a arte de combinar os sons de acordo com sua variação de altura? Seria essa 

capaz de envolver pessoas que não tem audição? Ou será que ela é apenas para ouvintes?Para 

Schafer (2011) todos os sons e momentos que de certa forma soam, são música. Assim, o autor 

amplia o sentido da música de um conjunto organizado de notas que são agradáveis ao ouvido 

para permitir que a recepção e/ou a percepção de quaisquer sons pelo corpo possam ser música 

em potencial. Por isso acredito que o som/música e a vibração são essenciais e estão presentes 

em qualquer lugar para qualquer pessoa, independente de ter ou não os cinco sentidos, fazendo 

com que o mundo-da-vida tenha significado musical.  
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Resumo: A Codevale foi tema de discursos políticos, institucionais e também matéria de jornais 

no período de sua atuação no Vale do Jequitinhonha, entre meados da década de 1960 a 1990. 

Ressalta-se que a autarquia foi retratada nas publicações (jornalísticas) justamente pela 

pretensão expressa nos objetivos da instituição, que, como demonstram os jornais analisados, 

em sua maioria, não foram cumpridas, ao contrário, serviram para difundir o descrédito em 

relação ao órgão. Entre as publicações de jornais do período de atuação da Codevale, destaca-se 

o jornal Geraes (1978 a 1985), uma vez que pretensamente seria produtor de articulação 

regional, com atores “do lugar”. Desse modo, objetiva-se através da analise das edições do 

jornal a visualização da representação específica da Codevale a partir desse meio de 

comunicação existente no Vale do Jequitinhonha, pois, também ele é um ator social no campo 

do desenvolvimento. A metodologia utilizada foi a analise documental (através das 24 edições 

do jornal) e pesquisa bibliográfica. A proposta do jornal era de “quebrar” o (pressuposto) 

isolamento do Vale do Jequitinhonha em relação ao estado e ao Brasil, apresentando a (também 

pressuposta) realidade regional e sendo espaço para “dar voz” à população da região, como 

destacado no editorial da primeira publicação do jornal. Conclui-se, a partir da análise sobre as 

edições do jornal Geraes,  que a Codevale é notícia durante toda sua atuação (do jornal), nem 

sempre apenas pela crítica, como por exemplo, as diversas exceções onde o órgão é citado como 

apoiador dos eventos culturais promovidos pelos organizadores do Geraes. Na maioria das 

vezes, no entanto, a atuação (ou não atuação) da Codevale é apontada com descrédito. A crítica 

não apaga a existência e protagonismo da entidade, ao contrário, reforça a presença e os 

interesses do Estado e quem o “captura” através da Codevale. É mais um elemento no campo de 

desenvolvimento que merece destaque, pois durante certo período (entre os anos de 1978 a 

1985), Codevale e jornal Geraes tiveram uma relação de interlocução a partir do discurso do 

desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, cada um com a sua perspectiva. 
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Resumo: Com o objetivo de elaborar um acervo digital de notícias históricas sobre o município 

de Diamantina, estado de Minas Gerais, o presente trabalho examinou e registrou visualmente 

parte dos periódicos produzidos na região desde o século XIX, disponíveis no Arquivo Público 

Mineiro e na Biblioteca Antônio Torres. Do total digitalizado e catalogado, 2.307 reportagens 

do período de 1831-2007 tratam-se de principais temas geográficos, como questões urbanas, 

políticas, ambientais e culturais. Em seu último ano, a pesquisa adicionou a demanda por 

notícias voltadas a analisar e discutir a construção de estigmas no bairro Rio Grande, a partir de 

sua ocupação do solo e da preservação do entorno, a Serra dos Cristais. De meados do século 

XX ao início do XXI, o discurso jornalístico modificou-se abruptamente a respeito do assunto, 

sobretudo no momento em que o centro da cidade recebeu o título de Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO, em 1999. O foco discursivo passou de problemas urbanos (acesso 

a infraestrutura e serviços públicos) vividos por cidadãos rio-grandenses a questionamentos da 

ocupação social na serra, onde sua preservação é requisito fundamental para a cidade manter seu 

título patrimonial. Tal mudança de posicionamento revela como a mídia e, indiretamente, o 

poder público se abstiveram de promover um debate participativo e procurar respostas coletivas 

para resolver tais problemas sociais, passando a responsabilizar a própria população residente 

no bairro pela ocupação desordenada, a qual é justificada pela marginalização social numa 

Diamantina dual. Deste modo, por meio de bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a catalogação de notícias jornalísticas que 

caracterizam o espaço diamantinense visou contribuir para o ensino e a pesquisa em Geografia, 

inclusive como meio de registrar parte da coleção de jornais da biblioteca e, assim, preservar e 

compreender a (injusta) história local. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0814 - O Lugar da Geografia na Literatura  Possibilidade de 

Uma Linguagem Geográfica Literária 
 

IHARA SANTANA SILVA ,LETÍCIA CAROLINA TEIXEIRA PADUA 

 
E-mail: ihara_silva_@hotmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: A Geografia tem como campo de estudos diferentes áreas, a mesma estuda o espaço 

geográfico, o meio natural, urbano, cultural, lugar, região, paisagem entre outros conceitos. 

Sempre em busca da compreensão dos fenômenos que permeiam o mundo em todo o seu 

dinamismo.  Porém, é importante destacar para além da ocorrência dos fenômenos a relação dos 

mesmos com o homem. Por meio da geografia humanista temos a possibilidade de construir 

novas formas de se fazer conhecimento geográfico, estudos esses que envolvem percepção, 

emoções, sensações, a sensibilidade, pertencimento, estudo das essências e a relação do homem 

com do mundo-da-vida.  A linguagem é primordial a ser estudada, a geografia tem uma 

linguagem própria que se encontra nas diferentes formas de expressão.   

      Estou em busca da relação intrínseca da linguagem geográfica expressa por meio literatura, 

a mesma carrega toda a experiência que envolve o homem em sua total relação com as coisas da 

terra. Os escritos literários podem descrever um mundo geográfico, presentes nas falas dos 

personagens, nas paisagens mencionadas, nos encontros e desencontros, nos caminhos, nas 

descrições poéticas, no modo de vida, nas relações sociais culturais, e na formação da 

identidade do sujeito.  A geografia está presente na literatura, às descrições e vivências do 

mundo na maioria das vezes passam por despercebidas ou são descartadas enquanto 

conhecimento, essa pode ser uma das formas mais belas de se lançar em um mundo geográfico. 

No entanto, esse modo único, complexo, poético de ver o mundo pode nos remeter a uma 

linguagem geográfica que vem de dentro do ser enquanto sujeitos viventes da terra. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

8
2
7

  

 

 

 

 

 

 

SINT0815 - Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro – Espaço 

de ensino, pesquisa e extensão para articulação dos movimentos sociais 

e a UFVJM 
 

ALINE WEBER SULZBACHER,IVANA CRISTINA LOVO,DAVIDSON AFONSO DE 

RAMOS,FRANCINE DAMASCENO PINHEIRO,CAUE VALLIM DE MELO 

 
E-mail: awsulzba@gmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: Apresentamos a criação, em 2017, do Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro 

enquanto um Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão registrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e que tem por objetivo 

constituir-se como um espaço de articulação entre a UFVJM e as comunidades e movimentos 

sociais dos Vales e do Semiárido Mineiro. O Observatório tem como compromisso e horizonte, 

acadêmico e político, consolidar-se enquanto um espaço ocupado pelos sujeitos sociais deste 

grande território e suas organizações. Assim, entende-se a UFVJM enquanto uma universidade 

pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada que tem sua missão socioeducativa 

vinculada aos sujeitos desta região, seus territórios de vida e resistência. Para sua criação, o 

Observatório contou com as contribuições e parceria do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS). A partir 

de 2018, a articulação envolve acompanhamento na execução do projeto “Veredas Sol e Lares - 

Desenvolvimento econômico e social no semiárido mineiro a partir da mobilização capacitação 

e participação das populações para o emprego da geração hibrida fotovoltaica distribuída na 

revitalização de empreendimentos hídricos”, aprovado no Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico CEMIG-ANEEL (Chamamento público 02/2047). Dentre os 

objetivos, o projeto busca mapear e compreender as potencialidades energéticas em 21 

municípios (Vale do Jequitinhonha e Semiárido), incluindo pesquisa sobre a viabilidade de 

usina de energia híbrida (solar e hídrica), baseada no compromisso e princípios da participação 

popular no processo de criação, monitoramento, produção energética e sua distribuição, 

incluindo elaboração do aparato legal para regulamentação da produção energética em pequena 

escala e de base coletiva. Assim, um dos primeiros resultados já se apresenta com a criação do 

Observatório, em dezembro de 2017, na UFVJM, que terá como finalidade desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao Projeto Veredas Sol e Lares. Além 

disso, o Observatório devolverá outras atividades no âmbito da UFVJM e das comunidades da 

região de inserção, tendo por princípio a participação social para compreender, refletir, discutir 

e construir outras possibilidades, resistências e projetos de desenvolvimentos a partir do 

compromisso com a soberania popular e os territórios de vida. 

 
Apoio: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB); ASSOCIAÇÃO 

ESTADUAL DE DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL (AEDAS); CEMIG-ANEEL 
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SINT0816 - OS SONS DAS GEO-GRAFIAS DE DIAMANTINA 
 

TALITA UMBELINA FERNANDES DA SILVA ,LETÍCIA CAROLINA TEIXEIRA PADUA 

 
E-mail: umbelinasilva19@gmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: Relacionamo-nos com o mundo-da-vida a partir do corpo e das interações, 

percepções, ressignificações que os nossos sentidos produzem ao criar geografias. Vamos aqui, 

neste trabalho, nos permitir decompor o mundo dos sentidos para evidenciar o ambiente sônico. 

Mais especificamente vamos procurar descrever o lugar-Diamantina a partir dos sons e da 

música.  Quando percorro a cidade, experiencio sons, como o balançar que o vento provoca nas 

folhas das árvores, do movimento constante das pessoas, da chuva, e assim também penso em 

música.     Este trabalho reconhece a importância das formas sonoras para Geografia Humanista 

de base fenomenológica, entendendo as experiências adquiridas no cotidiano como fundamento 

do conhecimento. A Fenomenologia propõe descrever o fenômeno, a voltar-se para as coisas 

mesmas  

 Diamantina trás consigo nos seus mais de trezentos anos de existência paisagens 

geograficamente perfeitas, modificadas ou não pelo homem e pela natureza, juntamente a isso 

percorre o tempo com uma sonoridade inigualável. Não há quem não se encante e não se sinta 

cativado a conhecer melhor tais paisagens sonoras. É nesse sentido que nos propusemos a 

realizar essa pesquisa voltada a sonoridade diversificada dos lugares únicos da cidade de 

Diamantina, não apenas abordando sua paisagem sonora natural, mas também aquela que é 

construída todos os dias através das relações que ocorrem descendo e subindo ladeiras, na 

graduação e fora dela, nos encontros e desencontros do cotidiano. Pretendemos com este texto 

trazer uma abordagem voltada ao estudo do fenômeno sonoro que esta presente em todos os 

cantos da cidade, do amanhecer ao cair da noite, brindando-nos com seus sons Diamantinenses. 

Descrever Diamantina a partir de seus sons, sua musicalidade exige de nós uma percepção para 

além das coisas visíveis. Como descrever e traçar rotas a partir dos sons? Quando ouvimos o 

som dos carros em seu impacto com as pedras como associar a qual rua, beco, ladeira? Como 

dotar de coordenadas o som que só o domingo produz na cidade? O som do mais bonito e 

sonoro silêncio. Essas descrições transpiram poética. Não temos a pretensão de pensar que este 

trabalho é de fato a paisagem sonora formada e conceituada de Diamantina, pensamos como um 

começo, uma experiência, onde a sonoridade fala mais alto, quase tão alto que qualquer voz. 

Aventuramos-nos pelas formas sonoras da paisagem, ouvimos, sentimos, nos angustiamos, e 

assim formamos paisagens. 

 
Apoio:  
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SINT0817 - Produção dos espaços verdes na cidade contemporânea 
 

MARIA VITÓRIA XAVIER DIAS ROCHA,CARLOS ALEXANDRE DE BORTOLO 

 
E-mail: vitoriaxavier_dias@hotmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: Os espaços públicos são grandes aliados para a qualidade de vida nas cidades 

contemporâneas, uma vez que estes espaços são passíveis de interações sociais, de lazer, 

descanso e sociabilidade. Para Marx (1988) o homem se distanciou da natureza quando trocou o 

seu valor de uso, em valor de troca, realizando-se nas práticas do consumo capitalista. A relação 

capital-trabalho separou o homem da natureza, pois o homem não segue mais o ritmo da 

natureza, mas sim, o do capital. Sendo assim, o presente trabalho de natureza bibliográfica, 

buscou entender o panorama histórico da relação do homem com a natureza, o seu 

distanciamento, e atualmente, as novas dinâmicas capitalistas de promoção dos espaços públicos 

como locais de contato com a natureza e com a paisagem natural, o apelo pela sustentabilidade, 

como fato social. A partir da compilação de estudos bibliográficos, observou-se a mudança da 

relação do homem com a natureza após a crise ambiental, e o surgimento do apelo e movimento 

pela sustentabilidade. O setor imobiliário tem-se aproveitado disso, para valorizar seus imóveis 

perto de áreas verdes e também as promovendo dentro de seus empreendimentos. Segundo 

Gameiro e Martins (2014), esta nova aproximação do homem com a natureza, tem a conotação 

de “mercadorias verdes” que promove benefícios à qualidade de vida, mas é também na 

intenção de fortalecer o processo de acumulação capitalista. Esse processo de promoção dos 

espaços públicos também vem sendo uma prática entre o Estado e os grandes promotores 

imobiliários, modificando e delineando a produção do espaço nas cidades. 

 
Apoio:  
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SINT0818 - Sistemas agrários: análises e discussões de seus impactos 

socioambientais. 
 

MARIA JOSIANE MOREIRA,ANA FLAVIA DURAES VIEIRA,ANA PAULA FERREIRA 

DIAS,FERNANDA ROCHA MOURA,KLÉBERSON HENRIQUE MEIRA 

RANULFO,LANDERSON GOMES GALVÃO,WELLINGTON SANTOS GRECO,THIAGO ASSIS 

ARAUJO 

 
E-mail: josiannemoreira.2012@hotmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: Atualmente os modos de produção de alimentos têm bases na produção em larga 

escala (monoculturas) e na agricultura familiar (subsistência). Essas duas formas extremamente 

opostas de produção de alimentos tem por resultados, de um lado, produtos transgênicos, com 

uso de agrotóxicos, e de outro, produtos orgânicos. 

No mês de novembro, o PIBID-GEO desenvolveu atividades junto ao 3º ano do Ensino Médio 

da Escola Estadual “Professor Gabriel Mandacaru”, divididas em duas turmas, ambas no turno 

matutino, tendo como objetivo principal foi a construção de uma oportunidade de diálogo e 

análise comparativa entre alimentos produzidos em modos distintos, agricultura familiar e 

agronegócio.  

Entre as dicotomias apresentadas, as categorias de sustentabilidade, relações socioeconômicas, 

socioculturais e políticas foram os norteadores das atividades. Com o objetivo de tornar as 

discussões mais próximas do entendimento dos alunos, foram levados em salda de aula e 

apresentados como exemplo do conteúdo discutido, alimentos produzidos pelos dois modos de 

produção.  

Em linhas gerais, a teia intricada e complexa das relações sociais foi o maior interesse das 

discussões, que buscavam enfatizar os diferentes impactos e/em vários setores da dinâmica em 

campo e nas zonas urbanas do país. O avanço do uso de novas tecnologias no campo, a 

dinâmica do mercado de trabalho, as relações entre atividades históricas e impactos nos modos e 

condição de vida foram alguns dos pontos de interligação entre o campo e o urbano, em 

conversas que tinham a produção agrícola não apenas como produto, mas produtora, meio e 

representação de uma lógica e sistema de produção, que afeta e dinamiza não apenas coisas, 

mas pessoas e relações interpessoais com elas. 

Dos resultados alcançados, a assimilação, o entendimento e participação crítica dos alunos 

foram os de maior satisfação. A economia agrícola brasileira tornou-se de possível mensuração, 

porque primeiro se tornou visível e segundo porque se fez como um sistema próximo, no qual 

os alunos fazem parte, mas, ao mesmo tempo, são capazes de uma observação externa. É esse 

jogo de escalas e perspectivas de análise que tornou possível o entendimento dos produtos para 

além deles, mesmo sendo a partir e com ele. Assim, não foram as diferenças entre os alimentos 

o único objeto de discussão, mas as diferenças entre os sistemas de produção. 

 

 
Apoio: AGRADECEMOS A CAPES E AO NOSSO COORDENADOR DO PIBIB 

GEOGRAFIA: PACELLI TEODORO 
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SINT0819 - Urbanização em Diamantina: análises do Plano Diretor a 

partir da visão cotidiana do alunado. 
 

ANA PAULA FERREIRA DIAS,WELLINGTON SANTOS GRECO,THIAGO ASSIS 

ARAUJO,MARIA JOSIANE MOREIRA,LANDERSON GOMES GALVÃO,KLÉBERSON 

HENRIQUE MEIRA RANULFO,FERNANDA ROCHA MOURA,ANA FLAVIA DURAES 

VIEIRA 

 
E-mail: anapaulafd.ufvjm@gmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: No mês de setembro de 2017, o Pibid Geografia se dedicou às análises do processo de 

urbanização e à dinâmica sócio-política e histórico-cultural nele envolvido na cidade de 

Diamantina-MG. Realizada junto às duas turmas do 3º ano do ensino médio da E.E. Professor 

Gabriel Mandacaru, a prática de ensino teve por objetivo a apresentação do Plano Diretor 

Municipal como instrumento de planejamento, gestão e a participação dos alunos na análise da 

realidade urbana vivenciada por eles, tendo, portanto, foco nos bairros da Palha, Rio Grande, 

Jardim e Consolação. 

A prática se justifica pela oportunidade de proporcionar aos alunos o primeiro contato ou outra 

oportunidade de aproximação e reflexão referente aos aspectos políticos, sociais e ambientais 

abrangidos por meio do Plano Diretor, capaz de corroborar ao aperfeiçoamento e 

instrumentalização do alunado no exercício da cidadania, por meio do conhecimento do projeto 

político, considerados relevantes à educação crítica. 

Para tanto, a realização da prática ocorreu em dois momentos em sala de aula. O primeiro 

contou com a participação efetiva dos alunos, que foram divididos em grupos pelo professor. 

Cada grupo se responsabilizou pelo levantamento e/ou elaboração de fontes sobre as mudanças 

ocorridas nos bairros onde seus participantes residem. Depois, esses documentos foram 

apresentados à turma, no que correspondeu o segundo momento de execução da prática. 

Posterior à apresentação do plano Diretor do município de Diamantina-MG, ocorreu a 

apresentação dos trabalhos realizados em grupo pelos alunos. Diferentes questionamentos, 

reivindicações, críticas, análises e sugestões foram discutidos a respeito do planejamento e 

gestão do urbano e da urbanização nos bairros interpretados. 

Em suma, pode-se considerar que os resultados alcançados foram para além da discussão e 

apresentação do conteúdo. O estudo e análise da legislação e da realidade vivida no município 

contribuem para instrumentalização e apoio à prática cidadã dos jovens, uma vez que as 

solicitações populares analisadas podem ser obtidas em conjunto com a legislação municipal e 

exercício do poder público como meio de ação popular, que objetivam qualidade de vida dos 

moradores na cidade. Nesse sentido, além de intervirem na fixação e diversificação do conteúdo 

ministrado, os debates puderam afetar os secundaristas para além da condição de alunos ou 

estudantes de geografia, mas como cidadãos e participantes ativos em suas relações políticas 

institucionais. 

 

 
Apoio: CAPES- PIBID GEOGRAFIA/E.E. PROF. GABRIEL MANDACARU 
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SINT0820 - “Quando as mulheres avançam, nenhum homem 

retrocede!” Os avanços das mulheres no Vale do Jequitinhonha e 

relações com as políticas públicas. 
 

RAYANE DA SILVA NOBRE,CLEBSON SOUZA DE ALMEIDA,ALINE WEBER 

SULZBACHER,JOSELIA BARROSO QUEIROZ LIMA 

 
E-mail: rayanenobre1000@gmail.com 

 
Área: GEOGRAFIA HUMANA E REGIONAL 

 

Resumo: Ao analisar o processo de empoderamento das mulheres e sua relação com as políticas 

públicas no Vale do Jequitinhonha, apropriamo-nos das discussões sobre as relações sociais de 

gênero e partimos da premissa de que as políticas públicas de cunho social e produtivo 

contribuíram para o empoderamento das mulheres, categoria historicamente explorada e in-

visibilizada. Assim, apresentamos alguns resultados de pesquisa realizada (Edital 001/2016 

CICT/FAPEMIG, renovação para Edital 008/2017), sob abordagem qualitativa, com atividades 

de: pesquisa exploratória para conhecer a realidade de entidades mediadoras, de comunidades 

rurais e de diferentes mulheres do baixo, médio e alto Jequitinhonha; pesquisa sobre as políticas 

públicas e entidades mediadoras; grupos de estudos na UFVJM; organização de eventos como o 

I e II Encontro Mulheres, Resistências, Memórias e Emancipação, realizados em março para 

debates e articulação entre a Universidade e as mulheres do Vale, que participaram; articulação 

com outros coletivos como o Observatório do Direito das Mulheres (UFVJM-TO) e entidades 

do Vale; participação nas atividades da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em 

Diamantina. As principais políticas públicas acessadas por mulheres no Vale foram: ATER 

Mulheres (2014 e 2015), AgroAmigo (2014), Economia Lilás Avança no Semiárido (2014 e 

2015), PRONAF Mulher (2005-2015), Programa Estadual de Regularização Fundiária (2015), 

PRONATEC Mulheres Mil (2015 e 2016), I Feira Mineira de Mulheres do Campo (2017). As 

principais entidades que exercem a mediação entre o Estado e o acesso às políticas públicas 

foram: Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), EMATER, Associação dos Municípios da 

Microrregião do Médio Jequitinhonha (AMEJE), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Cáritas, 

Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica (CAV). Observou-se que o empoderamento se 

expressa no processo de mudança na dinâmica social, política e econômica das mulheres, bem 

como a consequente transformação de suas realidades sociais e, muitas vezes, com implicações 

diretas nas comunidades. Assim, além de fortalecer resistência e enfrentamento às formas de 

opressão que insistem em instituir papéis sociais, o acesso às políticas contribuí para que as 

mulheres tenham condições, estruturais, para ocupar espaços que lhe são de direito como o 

acesso à saúde, educação, formação, financiamento etc. e também espaços públicos como 

lideranças e cargos de representação na carreira política.  

 

 
Apoio: APOIO FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MINAS 

GERAIS (FAPEMIG) - EDITAL 001/2016 CICT E RENOVAÇÃO PARA EDITAL 008/2017; 

AGRADECIMENTO ÀS ENTIDADES DO VALE DO JEQUITINHONHA E AS 

MULHERES. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

8
3
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT0821 - A FORMAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA EM 

HISTÓRIA  NOS CURSOS DE LICENCIATURA DAS IES 

PÚBLICAS  NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

JEAN PAULO SILVA GABRIEL,THAMAR KALIL DE CAMPOS ALVES,JULIANA 

RODRIGUES BONIFACIO,SANDRO VINICIUS SALES DOS SANTOS 

 
E-mail: jpsgabriel1@hotmail.com 

 
Área: HISTÓRIA 

 

Resumo: O objetivo da investigação é mapear, analisar e relacionar o ensino de História da 

América nos componentes curriculares dos cursos de Licenciatura em História ofertados pelas 

IES públicas do Estado de Minas Gerais. Assim, examinar e destacar as diferenças e 

semelhanças dos currículos desses cursos, como se configuram os componentes curriculares 

relativos ao ensino de História da América Latina e a partir disso produzir um diagnóstico sobre 

o campo do ensino de História da América Latina em Minas Gerais.   

Esta pesquisa possui características próprias de um estudo qualitativo. Para a realização do 

estudo estão sendo utilizadas fontes documentais e análises dos documentos oficiais, como 

planos curriculares, ementas, e afins. A escolha das três IES se deu com base nos resultados do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE, de 2016, que apontam três cursos de 

Licenciatura em História, no estado de Minas Gerais, entre os dez  cursos de melhor colocação 

nacional, estando localizados nas seguintes IES: Universidade Federal de Minas Gerais (3,97), 

Universidade Federal de Alfenas (3,95) e Universidade Federal de Ouro Preto (3,92). 

Na UFMG as unidades curriculares História da América I e Historia da América II abordam os 

períodos datados entre a colonização portuguesa, sua formação social e crise,  até a formação 

dos Estados nacionais, no século XIX, e reflexões relativas aos processos históricos na América 

do século XX. Na UNIFAL as unidades denominadas História da America I, História da 

América II, História da America III versam sobre a historiografia e a documentação, referentes 

aos povos ameríndios, às colônias hispânicas, as colônias britânicas, as independências entre os 

seculos XV e XVIII, e o estudo das sociedades americanas dos seculos XIX e XX. Enquanto na 

UFOP os dados analisados revelam o seguinte panorama, Historia da America I, e, Historia da 

America II tratam da formação das Américas espanhola e inglesa, tratando das  convivências, 

negociações, conquistas e resistências, e a América transnacional dos séculos XVIII e XXI. A 

disciplina eletiva, Seminários em História da América III é a única que traz em sua ementa o 

tema America Latina, se propondo a estabelecer uma reflexão sobre a historia recente latino-

americana utilizando além da bibliografia base recursos multimídias, como o cinema. 

 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0822 - Agricultura familiar e política pública: O Programa Brasil 

Sem Miséria em Japonvar-MG (2014-2015) 
 

ANGELA APARECIDA SANTOS,EDNEILA RODRIGUES CHAVES 

 
E-mail: angelasantosead@gmail.com 

 
Área: HISTÓRIA 

 

Resumo: O trabalho aborda a temática da agricultura familiar, compreendida como modelo de 

agricultura. No Brasil, desde a década de 1990, há um processo de reconhecimento e de 

valorização desse modelo de agricultura, em três vertentes propositivas: a luta social e política 

do segmento de agricultores familiares, o   debate acadêmico e científico e o reconhecimento 

institucional, via políticas públicas. Nestes termos, o problema de pesquisa consistiu em 

investigar sobre a implementação de política pública para a agricultura familiar, na conjuntura 

social e política de demarcação de espaço institucional a favor da mesma. Privilegiou-se como 

objeto de estudo a sociedade de Japonvar, para o período de 2014-2015, instalada na região 

Norte do Estado de Minas Gerais. O objetivo foi de verificar a implementação de política 

pública para o setor de agricultura familiar em Japonvar, em âmbito do Programa Brasil Sem 

Miséria. Buscou-se analisar a implementação do Programa e seu impacto em âmbito de 

incentivos à melhoria de níveis de produtividade de atividades agrícolas. A categoria agricultura 

familiar foi utilizada como referencial teórico para analisar o objeto de estudo em questão. 

Recorreu-se também a contribuições interdisciplinares teóricas e metodológicas. A base 

documental utilizada consiste em 81 relatórios de 81 beneficiários, com dados das visitas 

técnicas, realizadas pela EMATER, executora do Programa. Foram identificadas as atividades 

agrícolas contempladas com recursos financeiros e com assistência técnica. Observou-se, após 

10 meses de execução do Programa, que as principais atividades desenvolvidas foram a 

avicultura e suinocultura caipiras. Em termos de resultados, verificou-se que maioria dos 

agricultores aderiram ao Programa, coma a utilização dos recursos disponibilizados, visando 

melhor desenvolvimento das atividades agrícolas. Conclui-se que a implementação da política 

pública para o setor da agricultura familiar em Japonvar, fomentou a estruturação e o 

desenvolvimento das principais atividades produtivas e valorizou a tradição das atividades de 

avicultura e de suinocultura caipiras dos agricultores. Estes, em um espaço institucional de 

política pública, promoveram suas atividades agrícolas, em um melhoramento de suas condições 

materiais, e reafirmaram suas tradições agrícolas, em um movimento de valorização social do 

agricultor familiar.     

Palavras-chave: agricultura familiar, política pública - Brasil Sem Miséria - Japonvar 

 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR-MG E EMATER-MG 
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SINT0823 - Agricultura familiar em questão: agricultores e política 

pública para Vale do Jequitinhonha-MG 
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Área: HISTÓRIA 

 

Resumo: Este trabalho é resultado parcial da dissertação de mestrado sobre o tema agricultura 

familiar e em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos 

Rurais/UFVJM. A construção do conceito de agricultura familiar para o Brasil insere-se nos 

anos de 1990, em processo de reconhecimento e de valorização do segmento agricultor familiar, 

em três eixos: a luta social e política, o   debate acadêmico e científico e o reconhecimento 

institucional, via políticas públicas. Investiga-se sobre a configuração da agricultura familiar 

para o Vale do Jequitinhonha, referenciada nestes eixos. O objetivo foi de verificar as lutas 

protagonizadas pelos agricultores frente à instituição de política agrícola na região, de caráter 

modernizador e conservador.  Objetivou-se também analisar o debate teórico de formulação da 

categoria agricultura familiar que enfoca a significativa inserção do segmento no setor agrícola, 

a sua importância social e econômica, bem com a relevância do segmento para a produção de 

alimentos, em contraponto às teses de defesa de projetos de modernização conservadora da 

agricultura. Por fim, buscou-se verificar a implementação de política pública de reconhecimento 

institucional da agricultura familiar, por meio do Programa Território da Cidadania, 

implementado no Vale do Jequitinhonha. Em termos de métodos, a categoria agricultura 

familiar em seus pressupostos teóricos e políticos, é utilizada para instrumentalizar a análise e 

para compreender a configuração da agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha, tendo em 

vista as contribuições de caráter interdisciplinar que sua construção comporta. Fez-se pesquisa 

bibliográfica, para a identificação da configuração das lutas sociais e políticas dos agricultores, 

em busca por valorização social, econômica e política; para a verificação dos principais autores 

e teses respectivas sobre a temática em sua construção; e para analisar a implementação do 

Programa Território da Cidadania na região. Em termos de resultados, verificou-se que a análise 

do segmento de agricultores familiares em questão e em âmbito dos três eixos referidos ofereceu 

melhor compreensão de sua configuração. Conclui-se que esses agricultores protagonizaram 

lutas pela demarcação social, econômica e política de espaços, cujas lutas proporcionaram a 

instituição de demandas, por meio de política pública implementada. 

  

Palavras-chave: agricultura familiar – política pública – Território da Cidadania – Vale do 

Jequitinhonha   
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SINT0824 - Fontes paroquiais e suas possibilidades de estudo: o 

Arraial do Tejuco no livro de batismo (1731-1733) 
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Resumo: Este trabalho tentou apresentar algumas possibilidades de estudos utilizando como 

fonte de pesquisa os assentos do livro de batismo do Arraial do Tejuco, nos anos de 1731-1733. 

Partiu-se, inicialmente, de uma breve contextualização acerca da interiorização do território que 

hoje se constitui as Minas Gerais e, em especial, o Arraial do Tejuco. Enfatizou-se, ainda, que 

os indivíduos que vieram e se 

estabeleceram, nesta região, carregavam consigo o imaginário do Eldorado. Para além disso, 

trouxeram na bagagem uma cultura arraigada no Antigo Regime Católico.  

Corrobora-se, no entanto, que, em face de suas práticas estarem em consonância com 

essa cultura, as etapas essenciais da vida desses sujeitos eram reportadas e, posteriormente, 

documentadas pelos párocos nos livros de batismo, casamento e óbito. Sublinha-se, pois, que a 

presente pesquisa pautou-se na análise e discussão, tão somente, dos assentos batismais e não se 

debruçou sobre os outros corpora assinalados. 

Sabendo que aquela sociedade era constituída por: crianças, adultos, livres, forros, escravos, 

pretos, pardos e brancos, a finalidade fulcral do trabalho foi compreender a sua dinâmica, 

caracterizada pela consolidação de estratégias travadas no compadrio. Ponderou-se, ainda, as 

relações de matrimônio e concubinato, bem como os aspectos tangentes à hierarquização social. 

Nesse sentido, a aplicação da metodologia exploratória pautou-se na construção e discussão de 

gráficos e tabelas. 

Partindo do pressuposto de que o historiador lança mão de uma hermenêutica sui 

generis da documentação, as interpretações esboçadas neste corpus textual são apenas hipóteses 

ou inferências das informações coletadas, em virtude da complexa organização da sociedade em 

questão, assim como da limitação da (única) fonte utilizada e do pequeno recorte temporal 

(1731 a 1733). Não obstante, é indubitável que as elucubrações aqui suscitadas podem 

contribuir para futuras pesquisas sobre o contexto colonial adamantino. 

 
Apoio: CAPES/FAPEMIG, CÚRIA METROPOLITANA DE DIAMANTINA 
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SINT0825 - Sindicalismo, Trabalho e Estado: uma breve análise sobre 

a CSP-Conlutas e a Intersindical 
 

JANNYLLIAN CHRISTINE DA SILVA VIANA,ALAN FABER DO NASCIMENTO 

 
E-mail: jannyllian@hotmail.com 

 
Área: HISTÓRIA 

 

Resumo: O sindicalismo possui o papel fundamental de garantir aos trabalhadores um valor 

médio da força de trabalho. A ação sindical é, sobretudo, defensiva e de caráter econômico, 

limitando-se às necessidades das lutas diárias e às questões de salários e horas de trabalho. 

Entretanto, o sindicalismo também possui um potencial revolucionário em relação ao seu papel 

no processo de organização e mobilização da classe trabalhadora, e na busca de abolir e 

substituir o sistema de trabalho assalariado. Apesar dos sindicatos encontrarem-se presos ao 

papel de agente negociador do valor da força de trabalho, sua atuação não se restringe aos 

marcos da sociedade capitalista. Ao contrário, a organização sindical pode ser um meio para a 

emancipação da classe trabalhadora. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar as 

contradições e as possibilidades do sindicalismo no Brasil, tendo como foco de estudos duas 

organizações que se apresentam no cenário atual como alternativas de renovação sindical, a 

CSP-Conlutas e a Intersindical, surgidas em meio ao processo de reconfiguração sindical no 

governo Lula (2003-2010). Considerando a crescente fragmentação da classe trabalhadora e a 

nova morfologia do trabalho, essas entidades sindicais buscam alternativas para enfrentar os 

desafios relacionados à organização e mobilização da classe trabalhadora, e contribuir para o 

fortalecimento da ação sindical, tendo em vista um novo sentido de classe, de autonomia e 

independência em relação ao Estado. Apesar das diferenças organizacionais, a CSP-Conlutas e a 

Intersindical consideram que a conciliação de classes é impossível dentro do sistema capitalista, 

deste modo, elas são contrárias às tentativas de conciliação defendidas no projeto de 

“concertação nacional” do governo petista. Ambas acreditam que a partir da intensificação da 

luta de classes é possível difundir o programa socialista. Para realizar este estudo, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfica e à pesquisa documental. O referencial teórico pautou-se nas 

contribuições de Karl Marx, Friedrich Engels e V. I. Lênin no que se refere às categorias 

sindicalismo, trabalho e Estado. 

 
Apoio: AGRADEÇO AO ORIENTADOR DA PESQUISA PROF. DR. ALAN FABER DO 

NASCIMENTO. 
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SINT0826 - Uma breve abordagem histórica sob a ótica do 

desenvolvimento rural no Brasil nos territórios indígenas 
 

AMANDA OTTONI CAVALCANTE,HULIE GONÇALVES ANDRADE 
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Resumo: Este trabalho fomenta a reflexão histórica sobre o mundo rural brasileiro e os efeitos 

da lógica do seu desenvolvimentista rural, da minimização da importância dos conhecimentos 

tradicionais e sua subordinação e da exclusão das comunidades indígenas. A agricultura que se 

deu de forma desigual pela concentração fundiária, a imposição das relações de poder, e as 

percepções que permeiam e perpetuam a pobreza rural. O Brasil, país agrícola, sempre teve 

dificuldade para assumir sua identidade. Os portugueses não tinham a tradição da agricultura. 

Os primeiros manuais elaborados para agricultura, na primeira metade do século XIX, 

incorporavam técnicas e espécies cultivadas européias (KLUG, 2010). Até os dias atuais 

conserva-se tal essência em muitos cursos de Agronomia, diga-se de passagem. Desprezou-se 

por completo o conhecimento indígena, bem como a diversidade local, e ainda hoje se despreza 

os saberes tradicionais para lidar com a agricultura. Observa-se que historicamente o 

desenvolvimento sócioeconômico da nossa sociedade foi um processo de destruição, extermínio 

e espoliação dos territórios indígenas. Na atualidade a análise acerca do desenvolvimento 

socioambiental dos povos tradicionais tem como objetivo contribuir para a luta pela 

redistribuição do espaço natural-humano, a sua reprodução física e cultural, no qual representa a 

recuperação da sociobiodiversidade. Entre outros problemas, destaca-se o confronto direto entre 

a “propriedade intelectual individual (patentes) com o conhecimento patrimonial, coletivo e 

comunitário característico das tradições camponesas, indígenas, afrodescendentes e outras 

matrizes...” (GONÇALVES, 2004), o qual as corporações baseiam-se na “propriedade 

intelectual”  e se apropriam dos conhecimentos tradicionais refletindo a dissociação entre o 

fazer e o pensar, e o produzir e reproduzir. Percebe-se a necessidade das reflexões sobre o 

reconhecimento ancestral dos povos tradicionais, e o quão houve tendência a aculturação para 

constituir nosso Brasil. Vivemos um momento de grande interesse econômico mundial, um 

processo de privatizações de recursos da biodiversidade associado a dos conhecimentos 

tradicionais. Creio que esse tema para acender a questão indígena é fundo, e os direitos jurídicos 

dos espaços territoriais é uma garantia para a continuidade e fortalecimento do conhecimento no 

interior das comunidades e base fundamental para uma afirmação de autodeterminação da 

identidade etnicocultural. 

 
Apoio:  
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SINT0827 - A ADAPTAÇÃO FÍLMICO-LITERÁRIA: ESTUDO DE 

UMA TRANSPOSIÇÃO DO CONTO ‘BERENICE’ DE EDGAR 

ALLAN POE 
 

LUCIANA LACERDA DE CARVALHO ,RICARDO SOBREIRA 

 
E-mail: lula.moc@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um cotejo entre teorias da adaptação fílmico-

literária, a partir de estudos das obras de Mouren (1993) Bakhtin (2003; 2005), Cahir (2006), 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007), Genette (2010), entre outros. Especificamente, buscamos 

compreender o conceito de adaptação e suas formas de constituição e materialização, 

envolvendo processos de “contaminação” e de “narrativização” (MOUREN, 1993). Podendo ser 

vista como uma espécie de “tradução” de um hipotexto literário para um hipertexto fílmico, 

relações intertextuais (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007) e intermidiais (RAJEWSKY, 

2012) incidem necessariamente sobre os processos adaptativos. 

Visando a uma delimitação teórica adequada dos procedimentos envolvidos nessas 

transposições da página para a tela, os métodos empregados para esta investigação foram os da 

pesquisa bibliográfica e os da decomposição fílmica (descrição plástica dos planos, dos 

enquadramentos, da composição, dos ângulos, da trilha sonora, da estrutura narrativa, das cenas, 

das sequências etc). Com o intuito de circunscrever essas reflexões em torno da produção 

audiovisual, elegeu-se como objeto de estudo um episódio da minissérie brasileira Contos do 

Edgar (2013). A partir desse programa, selecionou-se especificamente um dos segmentos da 

produção, cujo enredo é livremente baseado no conto “Berenice” (1835) do autor norte-

americano Edgar Allan Poe. 

Nossa análise permite constatar que o referido episódio de Contos do Edgar pode ser 

considerado uma “tradução radical” (CAHIR, 2006) do texto-fonte devido ao fato de este não 

apenas reformatar aspectos da obra de partida como enredo e referências espácio-temporais, 

mas também dessacralizar e “carnavalizar” (BAKHTIN, 2003) o tom, a ambientação e o 

universo ficcional projetado pelo texto de Poe. Nesse sentido, ressignifica-se a obra gótica em 

contexto brasileiro contemporâneo, e produzem-se novos e inesperados sentidos poéticos. 

Os resultados permitem observar que, no processo de adaptação, a obra de chegada é 

necessariamente diversa da obra de partida em virtude das especificidades técnicas em termos 

de suporte e/ou mídia utilizados. As produções audiovisuais são performances realizadas em 

coautoria com uma série de profissionais envolvidos e que, portanto, o objeto resultante é um 

constructo estético executado com base em diversos compartilhamentos interpretativos. Além 

disso, concluímos que literatura e televisão operam em modos de engajamento distintos 

(HUTCHEON, 2013). 

 
Apoio: INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG 
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SINT0828 - Abusive Relationships 
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Resumo: De acordo com as OCEM (BRASIL,2016),a aprendizagem de uma língua estrangeira 

é um processo que envolve obrigatoriamente a percepção que se trata de um produto cultural 

complexo e estabelece que esse aprendizado,"[...] Iniciado no ensino fundamental,implica o 

cumprimento de etapas bem definidas que,no ensino médio,culminarão com o domínio de 

competências e habilidades que permitirão ao educando utilizar esse conhecimento em múltiplas 

esferas de sua vida pessoal, acadêmica e profissional"(BRASIL,1988,p.93).Isso porque os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) iniciaram esse novo ciclo com o ensino da língua 

inglesa no ensino médio com uma proposta de um ensino voltado para a realidade do 

aluno.Assim, o professor apresenta-se como um orientador já não mais como uma detentor de 

conhecimento,tendo o principal objetivo tornar as aulas mais  dinâmicas  e 

prazerosas,estimulando o aprendiz a se comunicar sobre assuntos de seu interesse.Aprender um 

novo idioma é um desafio,considerando-se a realidade nas escolas públicas brasileiras.Para 

tanto,é necessário estabelecer novos métodos de ensino e contornar as dificuldades.É necessário 

olhar para a língua como algo vivo,passível de conhecimento,comunicação e vinculada a 

transmissão cultural.É preciso adaptar o método tradicional a realidade do aluno, possibilitando 

uma abertura no leque de conhecimento.Seja ele imediato ou a longo prazo.Para comprovar o 

funcionamento dessa abordagem,foram realizados debates por meio de um vídeo 

"#ThatsNotLove campaign|because I love you-delete|One love foundation."Isso foi realizado em 

conjunto a prática de oficina de posteres de conscientização,sendo utilizada a língua inglesa para 

ambos os eventos.No decorrer das aulas expositivas e práticas pode ser observado o interesse e 

curiosidade dos alunos do último ano do ensino médio.E se deu devido tanto ao interesse pela 

temática quanto pela ampliação do vocabulário. Além disso, promoveu-se a conscientização dos 

alunos, familiares e amigos a respeito do tema abordado. Ao  

"colocar o aluno em frente a situações reais de uso do idioma, que ultrapassam o teórico e o 

metalingüístico" (BRASIL, 1998, p.91) foi possível fomentar a discussão a cerca da necessidade 

e relevância do do inglês. O interesse e atenção dos alunos ao tema apresentado facilitou o 

reconhecimento dos alunos dentro do tópico trabalhado, e a identificação interpessoal. Além da 

troca de idéias para levar o conhecimento produzido em teoria e prática para a comunidade 

externa. 

 

 
Apoio: AGRADECEMOS A CAPES, AO PIBID, A COORDENADORA ÉRIKA VIEIRA, A 

PROFESSORA SUPERVISORA JULIEN MELO E AOS ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO 

ENSINO MÉDIO, DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ISABEL MOTTA. 
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SINT0829 - Anos rebeldes: uma representação midiática da realidade 
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Resumo: A proposta pretende estabelecer questões de aproximação e distanciamento 

relacionadas a atuação da ficção na realidade vivenciada pela sociedade, tendo como referencial 

a comparação entre a minissérie Anos Rebeldes, exibida pela Rede Globo de Televisão (1992), 

o livro 1968 o ano que não terminou, do escritor Zuenir Ventura, e o paradoxo proporcionado 

por essas duas visões na veracidade dos fatos apresentados. Tal análise foi construída a partir da 

contextualização histórica do regime militar brasileiro visando a compreensão dos temas 

abordados nas obras averiguadas. A minissérie apresentada retrata a história de um grupo de 

estudantes que ao iniciar suas vidas adultas, constroem suas opiniões políticas sobre o período 

histórico vivenciado na contextualização da trama. A militância política e seus efeitos para a 

sociedade é um dos temas base para a sucessão de acontecimentos trazidos durante a minissérie. 

O enredo assim como o do livro é totalmente envolvido nas questões políticas e sociais que 

abrangem o período do regime militar e suas consequências para a sociedade brasileira. O livro 

narra também, de forma romanceada os fatos que se sucederam durante o ano de 1968, que 

ficaram marcadas socialmente na visão do autor. Contextualizando com momento histórico, as 

duas visões apresentadas mostram como o período foi marcante para a história brasileira. 

Porém, essas perspectivas são narradas do ponto de vista de quem a escreveu podendo em certos 

pontos ser tangenciada a verdade histórica, o que faz como que os relatos sejam modificados 

para melhor adequação a trama narrada. A ficção, visa transmitir ao seu telespectador ou ao seu 

leitor os fatos que se sucederam em determinada época histórica a partir de uma ótica diferente 

da que é passada pelo sistema. Enredando a atenção do telespectador/leitor através do lúdico, do 

romance e de outras estratégias os autores expõem suas ideias e apresentam uma realidade 

diferenciada e esclarecedora. Em suma, o trabalho aqui apresentado pretende relacionar quatro 

pontos de apoio para a construção e a fundamentação de sua base teórica, a história, a literatura, 

a ficção e a realidade. A discussão entre esses quatro parâmetros pretende trazer à tona a 

importância e a influência dos meios mediáticos e literários sobre a população propiciando um 

debate entre a ficção e as modificações que podem ser efetuadas diante de sua representação da 

realidade. 

 
Apoio:  
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SINT0830 - Buena Onda: produção de conteúdo para a disseminação 

da arte e da cultura hispânica e a difusão da língua espanhola 
 

LORENZA REIS GUIMARAES,AMANDA BEATRIZ DUPIM PEREIRA 

 
E-mail: lorenzaguimaraes@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O projeto de extensão “Buena Onda: o rádio na disseminação da arte e da cultura 

hispânica e no aprendizado da língua espanhola” é vinculado ao curso de licenciatura em Letras 

Português/Espanhol da UFVJM. Teve início em 2016, com quatro alunas voluntárias e, em 

agosto de 2017, passou a integrar o Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte da UFVJM. 

Atualmente conta com a participação de uma discente bolsista. O trabalho realizado consiste na 

produção, edição, gravação e veiculação do programa radiofônico “Buena Onda”, na Rádio 

Universitária 99,7 FM, da UFVJM. Trata-se de um programa semanal, com uma hora de 

duração, no formato de revista radiofônica de variedades, que aborda conteúdos relacionados à 

arte e à cultura hispânica por meio de informações diversificadas e distribuídas em quadros 

temáticos voltados para literatura, cinema, gastronomia, turismo, música e outras formas de arte. 

O programa tem como enfoque as diversas manifestações artísticas e culturais dos países 

hispânicos, apresentando não apenas as figuras de relevância nas culturas hispânicas e as 

reconhecidas mundialmente, mas busca também difundir as culturas minoritárias e a cultura 

popular. O Buena Onda divulga ainda notícias factuais relacionadas aos países hispânicos. Com 

isso, procura estimular e desenvolver a pesquisa entre os discentes da UFVJM, assim como a 

escrita e a linguagem radiofônicas, proporcionando acesso aos recursos do rádio como método 

de aprendizado e de disseminação de conteúdos e de conhecimento, possibilitando a troca de 

saberes entre os discentes do curso de Letras Português/Espanhol e o público ouvinte. A 

metodologia, num primeiro momento, envolveu a capacitação e instrumentalização dos 

participantes do projeto por meio da realização de oficinas de produção, redação, edição e 

locução radiofônicas. Atualmente, a metodologia abarca a elaboração de agenda, produção de 

pautas, realização de entrevistas e elaboração de conteúdo para a gravação, edição e veiculação 

do programa. O projeto tem como meta estimular o envolvimento e o interesse dos alunos pela 

arte e cultura hispânicas e pelo meio radiofônico, bem como tornar possível o acesso da 

comunidade em geral a esse tipo de conteúdo. Apresenta aos discentes do Curso de Licenciatura 

em Letras Português/Espanhol uma nova possibilidade de atuação, como agentes de produção 

de conteúdo, disseminadores de informação e interlocutores com a comunidade. 

 
Apoio: PROEXC; RÁDIO UNIVERSITARIA 99,7 FM; MELISSA BOËCHAT 
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SINT0831 - Dona Carochinha: o conto popular do Alto Jequitinhonha 

pela voz do historiador José Antônio Vieira 
 

VALDINEI PEDRO SALES VIEIRA 

 
E-mail: pedro.0688@yahoo.com.br 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Estudos e publicações voltados a estrutura textual-interativa do gênero conto popular, 

por meio da categoria analítica tópico-discursiva, são ainda escassos no meio acadêmico 

brasileiro. A principal hipótese é que não há uma valorização das narrativas orais populares em 

detrimento da valorização das entrevistas sociolinguísticas que limitam os estudos por meio da 

estratificação social. Nota-se, também, que ocorre um prestígio da língua escrita em detrimento 

da língua falada, causando acentuada distância quando falamos da linguagem oral popular, 

externa aos grandes centros urbanos. A partir do trabalho intitulado “Narrativas orais:  

organização tópica do gênero conto popular em uma comunidade rural do Alto Jequitinhonha”, 

em desenvolvimento na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, 

por meio do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas – MPICH, objetiva-

se, de modo geral, expor os resultados parciais da pesquisa em andamento. Em específico, 

pretende-se apontar alguns elementos do conto popular Dona Carochinha, narrado por José 

Antônio Vieira. Neste trabalho o contista Sr. José, na relação interativa contador-ouvinte, é 

compreendido como um dos historiados que compõe a memória coletiva presente nas narrativa 

orais do Alto Jequitinhonha. Com as leituras feitas até o presente momento, compreende-se que 

a estrutura formal que define o gênero conto está em constante diálogo com o simbolismo das 

vozes que o compõe, em um movimento dialético que reflete a denominação “conto popular”, já 

instaurado como algo fugidio à autoria individual, particular. O que se tem por hipótese é que, 

nos contos encontra-se uma interposição de elementos que demarcam o homem enquanto 

sujeito histórico e social, que constrói sua identidade e se apropria dos seus valores por aquilo 

que se conta e se reconta. Desde o início da pesquisa, ao compreender a estrutura gramático-

textual do gênero discursivo conto popular por meio da abordagem textual-interativa, acreditou-

se que é de suma relevância estudos que busquem entender os gêneros textuais em seu uso real, 

e quando e/ou como as narrativas tradicionais cruzaram o imaginário das memórias narrativas 

dos sujeitos permitindo a sua prolongação temporal até os dias atuais. Ressalta-se também a 

importância desta para compreender a correlação dos contos populares com o contexto sócio-

histórico-cultural do Vale. 

 
Apoio:  
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SINT0832 - Letramento Digital na Universidade: impasses e soluções 
 

RAFAEL AFONSO DA CRUZ,SIMONE DE PAULA DOS SANTOS 

 
E-mail: rafa.af652@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O presente artigo objetiva problematizar as dificuldades enfrentadas por alunos de 

graduação no que se refere ao letramento digital, ou seja, a capacidade de utilizar tecnologias da 

informação e da comunicação (TICs) no ambiente acadêmico, seja com finalidade de 

aprendizagem, em ambientes virtuais, a exemplo do moodle, seja como forma de comunicação, 

a exemplo da elaboração de e-mails, seja como forma de elaboração de textos acadêmicos, 

utilizando ferramentas como o word e o power point. Para alcançar nosso objetivo, faremos um 

breve histórico bibliográfico em torno do conceito de letramento (SOARES, 1998.); 

(KLEIMAN, 1995) passando pelo conceito de letramento digital (COSCARELLI, 2005); 

(RIBEIRO, 2005). Do ponto de vista metodológico, colheremos depoimentos de alunos 

ingressantes de cursos de graduação da UFVJM e de professores de diversas áreas. Por fim, 

proporemos algumas alternativas para minimizar as dificuldades mapeadas na presente 

pesquisa, no que tange ao letramento digital na universidade.  

Novas palavras surgem ao passo em que são criadas novas ideias, novos fatos e novas maneiras 

de compreender os fenômenos. (SOARES, 1998, p.16) esse é caso, por exemplo, da palavra 

letramento, palavra nova em nosso vocabulário, porém, de grande importância para aqueles que 

estão diretamente e indiretamente ligados ao processo de alfabetização e formação de nossas 

crianças e jovens estudantes. Nesse processo de formação de nossos estudantes vários são os 

obstáculos enfrentados, como por exemplo, a falta de acesso e domínio de novas tecnologias 

que são de grande valia para sua formação. Por motivo da falta de domínio dessas novas 

tecnologias surge a necessidade de se falar de letramento digital.  

Nesse artigo versaremos sobre a noção de letramento e a complexidade que a envolve, 

enfatizando-a a partir de duas vertentes: uma teórica, onde faremos um breve histórico 

bibliográfico em torno do conceito de letramento passando pelo conceito de letramento digital; 

e, uma empírica, onde pontuaremos através de depoimentos de docentes e discentes da UFVJM 

as dificuldades de acesso aos meios digitais, como (SIGA, MOODLE, e formatação de e-mails e 

textos acadêmicos) encontradas pelos discentes ao ingressarem na Universidade, e também 

sugestões dos discentes para minimizar essas dificuldades. PALAVRAS – CHAVES:  

Letramento Digital; TICs; Discurso Acadêmico. 
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SINT0833 - Letramento literário e literatura infantil: para ler Marina 

Colasanti 
 

ANA MARIA SANTOS ROCHA,ROSANA BAPTISTA DOS SANTOS 

 
E-mail: anamariasantos05@yahoo.com.br 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em 

andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri sobre letramento literário por meio da obra infanto-juvenil de Marina 

Colasanti. Nos textos infanto-juvenis de Marina Colasanti, a imagem da mulher é representada 

com novos paradigmas sociais, numa busca ininterrupta por espaço e voz. O objetivo do 

trabalho é investigar o conceito de letramento literário, compreendido como prática social 

propiciada pela leitura literária, associando-o a uma proposta de sequência didática para o 

ensino de literatura infanto-juvenil para o Ensino Fundamental. Em termos de metodologia, 

trata-se de uma pesquisa de análise documental e uma revisão bibliográfica, com o intuito de 

analisar o conceito de letramento literário compreendido como uma prática social propiciada 

pela leitura literária. Em relação a discussão proposta pela pesquisa, observa-se que o ensino de 

literatura com uma escolarização adequada possibilita a formação de um leitor crítico e 

participativo, ou seja, que faz uso social da escrita e da leitura, pois  o ensino de literatura forma 

e humaniza os sujeitos, além de estimular o senso crítico nos alunos. Dada a discussão 

empreendida ao longo do trabalho, espera-se que essa pesquisa possa contribuir para uma nova 

proposta de ensino de literatura. 

Palavras-chave: Letramento literário; Literatura infanto-juvenil; Marina Colasanti. 
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SINT0834 - MEU QUADRINHO LITERÁRIO: adaptação de gêneros 

discursivos 
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MIRANDA VELOSO,RAFAELA DOMINGUES VALE ,ANA PAULA MENDES SILVA,KATIA 

CRISTINA DE SOUZA,FERNANDA VALIM CÔRTES MIGUEL,VALÉRIA MARIA PENA 

FERREIRA 

 
E-mail: gallydias@hotmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O projeto “Meu Quadrinho Literário” foi uma das ações de intervenção realizadas 

pelo Pibid Letras/Português com estudantes do 9º e 8º ano na Escola Estadual Professor Gabriel 

Mandacaru (Diamantina-MG). O objetivo da proposta foi o de promover o incentivo à leitura 

poética e ao letramento literário, desenvolvendo as práticas da escrita e criatividade por meio da 

produção de HQs (Histórias em Quadrinhos). De modo mais específico, a ideia era que os 

alunos fossem capazes de apreciar a leitura de gêneros literários, como conto, poesia e crônica; 

interpretar esses gêneros em seus conteúdos explícitos e implícitos; fazer uma leitura crítica dos 

textos e das HQs; compreender quais são os elementos que compõe o gênero HQ; adaptar um 

texto literário para uma HQ; melhorar a habilidade da escrita e da leitura e exercitar a 

capacidade criativa ao adaptar um gênero para outro. O projeto acompanhou as diretrizes 

preconizadas pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) ao colocar os alunos como 

autores ativos de suas produções e não somente como meros leitores-observadores. Com a 

apresentação dos diversos gêneros e das leituras realizadas em sala de aula, o projeto permitiu 

que os alunos fossem capazes de criar suas próprias HQs por meio de adaptações. As leituras 

iniciais realizadas em sala e que inspiraram as produções finais dos alunos foram as seguintes: 

“Poema em linha reta”, de Fernando Pessoa; “Olhos d´água”, de Conceição Evaristo; “Morte do 

leiteiro”, de Carlos Drummond de Andrade; “O Bicho”, de Manoel Bandeira e “Circuito 

Fechado”, de Ricardo Ramos. Partindo das habilidades diferenciadas desempenhadas pelos 

alunos, acreditamos que as aulas-oficinas de português proporcionaram um ambiente favorável 

para o desempenho lúdico e criativo. Parte dos alunos se sentiu mais preparada para interpretar 

os textos, enquanto outros tiveram maior facilidade para criar as adaptações, outros ainda se 

destacaram ao desenhar e/ou colorir suas HQs. Desse modo, ao propor um trabalho coletivo, o 

projeto reafirmou a ideia de que todos os alunos são capazes de participar e contribuir com as 

aulas, de acordo com seu maior interesse. Foi também realizada uma exposição na escola, na 

qual os próprios autores puderam falar sobre os textos lidos, bem como sobre o processo de 

criação por eles desenvolvido. Outros alunos, ao visitarem a exposição, se interessaram pelas 

HQs e pelos contos e poemas adaptados, despertando um novo olhar sobre o mundo da leitura. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0835 - O boi como uma figuração do homem colonizado em 

Guimarães Rosa e Mia Couto 
 

KLEBER RAMON DE SOUZA 

 
E-mail: kleber.ufvjm@hotmail.com 
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Resumo: Resumo: O presente trabalho está vinculado ao projeto "Estéticas pós-coloniais nas 

literaturas de língua portuguesa", PIBIC/UFVJM, do professor Gustavo Henrique Rückert, 

orientador da pesquisa que resultou no presente artigo. O objetivo é apresentar uma leitura 

específica dos contos “Conversa de bois”, do livro Sagarana (1946), do brasileiro Guimarães 

Rosa, e “O dia em que explodiu Mabata-Bata”, do livro Vozes Anoitecidas (1986), do 

moçambicano Mia Couto; como também discutir literatura e teoria pós-colonial. Neste artigo 

dividido em seis capítulos buscamos primeiramente abordar os conceitos de pós-colonialismo e, 

concomitantemente, de orientalismo, fundamentais para uma melhor compreensão do contexto 

histórico, político, e social das antigas colônias portuguesas Brasil e Moçambique, cujas 

literaturas, por vezes, se assemelham. Embasados nas teorias pós-coloniais, buscamos entender 

os processos que, através da linguagem, modelam esse sujeito colonizado; buscamos também 

abordar as relações dialogais entre a literatura brasileira e as literaturas africanas em língua 

portuguêsa. Posteriormente, foi realizada a análise comparativa dos dois contos abordados, 

levando em consideração que estes referenciam, a partir da abordagem metafórica da figura do 

boi, o processo de exploração do sujeito colonizado. Entendemos haver, de fato, relações muito 

próximas entre o processo de exploração desse homem colonizado e o discurso imbuído no dois 

contos aqui abordads.   

Palavras-chave: Colonialismo; Pós-colonialismo; Boi; Literatura Brasileira; Literatura 

Moçambicana. 
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SINT0836 - O Livro de Jó: a (re) configuração do gênero trágico 
 

TAYNARA RIBEIRO PESSOA 
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Resumo: A estrutura do livro de Jó se divide em prosa e poesia e a leitura da narrativa, assim 

como sua análise linguística permitiu a associação da obra à configuração trágica. Ademais, a 

metodologia de análise utilizada para desdobrar os sentidos da textualidade e do mundo 

ficcional que o livro manifesta, teve seu embasamento na perspectiva da hermenêutica 

ricoeuriana. 

Na análise considerou-se a concepção da tragédia tanto em relação ao sentimento trágico da 

existência que a história suscita quanto às partes necessárias para configuração do gênero 

tragédia. Entretanto, é necessário compreender que a estrutura do gênero trágico não 

corresponde à ordem usual da tragédia aristotélica e tampouco o desfecho da narrativa 

acompanha um encerramento tipicamente trágico, por isso nomeou-se a narrativa, quanto ao 

gênero, como uma tragédia cristã.  

Sobre o gênero trágico é importante dizer que o ponto de partida de sua compreensão é a 

definição aristotélica feita na Poética, na qual o filósofo elenca seis elementos de fundo e forma 

que compõe sua produção, sendo eles: a fábula, o caráter, as ideias, as falas, o espetáculo e o 

conto. Todos esses elementos foram analisados na obra, inclusive o a utilização do deus ex 

machina, recurso criticado por Aristóteles, mas que não insere a narrativa em um campo 

inverossímil, pois a obra pertence à tradição cristã, na qual a superioridade divina e a 

compreensão de Deus como o centro de tudo é real e faz pleno sentido para os fiéis. Portanto, a 

intervenção divina parece ter sido a maneira escolhida para resolver uma situação insolúvel e ela 

é que possibilita a interpretação global da peça. A utilização desse elemento é o que faz 

considerar a obra como uma tragédia cristã, que de certo modo seria uma obra educativa, sob o 

ponto de vista religioso. 

Por fim, é necessário dizer a (re) configuração do gênero presente na obra altera a configuração 

trágica da existência, porque liberta o herói da experiência trágica e do “deus malvado”. No 

Livro de Jó o desfecho é demarcado com a redenção do personagem e o restabelecimento de sua 

vida, e é isso o que faz possível na narrativa a assimilação entre o bem e o mal.  

 

 
Apoio: UFVJM 
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“OS IRMÃOS KARAMÁZOV”. 
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Resumo: Na obra “Os Irmãos Karamázov”, do escritor russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski, 

ou mais precisamente Dostoiévski, percebe-se no decorrer de cada página que se estende, a 

construção de um enredo íntimo, e por assim dizer, bem familiar, fazendo com que os leitores 

mais atentos façam parte daquela família, que Dostoiévski apresenta: como a família 

Karamázov. 

Neste romance, pode-se logo depreender nos primeiros capítulos, a completa hegemonia do pai 

Fiódor Pávlovitch – o patriarcado se fazendo presente desde sempre -, e os filhos 

completamente a mercê deste sistema despótico, embora haverá alguns que desafiam este 

patriarcalismo. 

Fazendo uma referência direta ao título do romance, esta última obra de Dostoiévski apresenta 

quatros irmãos do clã Karamázov, aleatoriamente, sem seguir ordem de prestígio: Aliócha, Ivan, 

Dmitri, e Smierdiakóv.  

Todos os quatro irmãos terão papeis importantes para pré-decifrarmos os motivos do parricídio, 

literariamente dizendo, o parricídio dostoievskiano, onde o autor irá retratar a morte de Fiódor 

Pávlovitch. 

Porém, haverá um irmão que Dostoiévski tomará como ponto de partida – o que este denomina 

sendo o seu herói: o Aliócha Karamázov. É a partir de Aliócha, que o romance começará a 

desencadear.  

Quem matou Fiódor Pávlovitch, e por quê matou? A metodologia que será utilizada é a leitura 

bibliográfica e a análise da obra em estudo. 
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Resumo: A autuação do Pibid/Português Ponte Literária junto aos alunos do Ensino Médio da 

Escola Estadual Professora Isabel Motta focou na proposta de incentivar a leitura literária, 

tomando como base a liberdade interpretativa e a apreciação estética da literatura. Esse foco foi 

escolhido a partir da constatação de que os referidos alunos opunham forte resistência à leitura 

de textos literários. Diante disso, verificou-se a necessidade de propor uma atividade que os 

instigasse e os incentivasse a ler. Entendendo a importância da interação com os alunos, os 

mesmos foram consultados para a escolha do material a ser lido: após uma contextualização em 

sala de aula, que procurou familiarizá-los com o autor, foram escolhidos sete contos de 

Machado de Assis, sendo eles: A Cartomante, Missa do Galo, O Ambicioso, Almas 

Agradecidas, O segredo de Augusta, Viver e, por fim, Felicidade Pelo Casamento. Iniciou-se a 

atividade pela leitura dos referidos textos e, em seguida, os alunos foram divididos em grupos, 

que prepararam livremente sua contribuição para enriquecer a leitura, por exemplo, 

compartilhando sua interpretação do texto, debatendo, produzindo novos textos ou encenando 

os que foram lidos. Além, foram propostos diálogos para que os alunos notassem a proximidade 

dos contos com a sua realidade. Nestes diálogos, os alunos foram os debatedores e a professora 

juntamente com os bolsistas foram moderadores e provocadores. O objetivo principal desses 

debates era propiciar os alunos uma visão diferenciada da literatura, uma vez que seu contexto 

sociocultural muitas vezes os faz ter uma visão áurica e equivocada a respeito dela, dessa forma, 

os alunos teriam um espaço para reconhecer suas experiências nas obras de um autor do século 

XIX e reelaborá-las a partir de seu próprio ponto de vista. O desafio da atividade era introduzir 

uma arte tão estigmatizada em meio aos adolescentes, contudo, no decorrer das atividades, o 

exercício da leitura se tornou uma atividade aprazível e foi notável o despertar do interesse dos 

alunos, principalmente nos debates, pois, neles os alunos tinham espaço para relacionar e suas 

experiências, e compartilhar essas relações. Logo, os alunos se sentiram compreendidos e 

acolhidos pela literatura e também foi perceptível que os alunos se sentiam cada vez mais 

empolgados com a leitura, percebendo gradualmente seus benefícios estéticos. Assim, a 

aplicação da atividade foi fundamental para a provocação e concretização desses alunos como 

leitores críticos. 

 
Apoio: CAPES 
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SINT0839 - OFICINAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA 

ESTADUAL MARIA AUGUSTA CALDEIRA BRANT 
 
RENATO CÉSAR PRATES OLIVEIRA,LUANA FRANCIELE DA SILVA FERREIRA,JEYSIANE 

OLIVEIRA GODINHO,ROSANA LUZIA TOSSIGE GOMES,JOSÉ CARLOS 

MARQUES,DIEGO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUILAR,VALÉRIA MARIA PENA 

FERREIRA,FERNANDA VALIM CÔRTES MIGUEL 

 
E-mail: renatocesar93@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Com a finalização das atividades do Pibid Letras/Português na UFVJM, o objetivo do 

pôster será o de apresentar um breve panorama das atividades desenvolvidas pelo subprojeto 

“Ponte Literária: leitura e escrita na escola” ao longo do ano de 2017, na Escola Estadual Maria 

Augusta Caldeira Brant, em Diamantina-MG. Neste último ano de realização do projeto, nossos 

objetivos foram o de garantir o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita dos alunos 

na escola, em diálogo propositivo com a formação dos futuros professores de Língua 

Portuguesa. Outros objetivos passaram pela proposição e problematização de estratégias 

capazes de despertar o senso crítico dos estudantes, o interesse pelo universo dos textos e das 

práticas letradas em diálogo com a sociedade e a sensibilidade estética e artística neste contexto. 

A presença dos bolsistas na vivência do cotidiano escolar pôde criar uma dinâmica de estímulo 

aos alunos, a partir das propostas de intervenção e acompanhamento das aulas de Língua 

Portuguesa. A realização das oficinas e demais atividades foram desenvolvidas com alunos dos 

sextos e sétimos anos e ministradas em períodos estratégicos, em horários de maior 

disponibilidade da professora supervisora da escola. Com as oficinas, os alunos puderam 

vivenciar situações dinâmicas para desenvolver as habilidades de leitura e escrita de textos, 

além de ampliarem algumas habilidades contextuais no que se refere aos grandes debates sociais 

contemporâneos. Além disso, os bolsistas auxiliaram a professora de português na correção de 

atividades, acompanharam os alunos com maiores dificuldades e participaram de eventos 

organizados na escola. O apoio do Pibid Letras/Português foi importância decisiva para a 

efetivação dos projetos desenvolvidos na escola parceira. Além disso, através do Pibid, foi 

possível a inserção do grupo na escola e sua aproximação com as práticas escolares, 

qualificando a formação nos cursos de Licenciatura. O embasamento teórico construído a partir 

das leituras e discussões de textos sobre o ensino de leitura e escrita possibilitaram a reflexão 

sobre a prática pedagógica no trabalho em sala de aula. A partir dessa experiência foi 

possibilitado aos futuros professores a mediação de pontes que contribuam para a formação 

crítica, o gosto pela leitura e o exercício das práticas de leitura e escrita. 
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SINT0840 - PONTE LITERÁRIA: leitura e escrita na escola. 
 

LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO,VALDINEI PEDRO SALES VIEIRA,MAGALI DO 

SOCORRO DIAS,RENATO CÉSAR PRATES OLIVEIRA,ROSANA LUZIA TOSSIGE 

GOMES,CAROLINE SOUZA MENDES,VALÉRIA MARIA PENA FERREIRA,FERNANDA 

VALIM CÔRTES MIGUEL 

 
E-mail: luan.navy97@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O projeto “Ponte Literária: leitura e escrita na escola”, Pibid Letras/Português, teve 

início em 2014 com a proposta de incentivar a formação de leitores, diagnosticar e acompanhar 

a evolução textual de alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de quatro escolas 

públicas de Diamantina e região, a saber, Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru; E. E. 

Maria Augusta Caldeira Brant; E. E. Professora Isabel Motta e Escola Municipal de Sopa. 

Posteriormente, assumimos uma postura mais voltada à preparação didático-pedagógica dos 

bolsistas e professores supervisores vinculados ao programa, além de procurarmos uma forma 

de atuação nas escolas que auxiliasse mais efetivamente o processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos de educação básica. Com base em algumas reflexões teóricas e vivências obtidas 

durante a execução deste projeto, realizamos reflexões sobre a leitura e o leitor, bem como sobre 

a importância da escola e do professor na formação de leitores. O projeto teve como objetivo o 

desenvolvimento da sensibilização literária e da produção escrita entre os estudantes de Letras e 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (UFVJM), além de alunos e professores das 

escolas parceiras locais. As atividades realizadas possibilitaram ao futuro professor o contato 

com a realidade da sala de aula e com o ensino de Língua Portuguesa. Durante os quatro anos de 

execução do projeto, pudemos ler e discutir bibliografias teóricas e literárias; ofertar oficinas 

diversificadas; participar de seminários e eventos de divulgação científica; realizar rodas de 

leitura, qualificando a formação de todos os envolvidos no projeto. Os resultados das atividades 

realizadas ao longo do projeto aproximaram os bolsistas de diversos gêneros literários e outros 

gêneros discursivos, despertando o interesse pela leitura dos textos e do mundo. O embasamento 

teórico construído a partir das leituras e discussões de textos sobre o ensino de leitura e escrita 

possibilitaram a reflexão sobre a prática pedagógica no trabalho em sala de aula. A partir dessa 

experiência, que integrou ensino, pesquisa e extensão, finalizamos um ciclo importante de 

atuação e formação indispensável, proporcionada pelo programa, e que têm reflexos diretos para 

toda a comunidade envolvida. Ao longo desses anos, as intervenções possibilitaram aos 

bolsistas e aos futuros professores a construção de pontes capazes de contribuir para a formação 

crítica, o gosto pela leitura e o exercício das práticas letradas. 
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SINT0841 - PRODUÇÃO DO FONEMA / a / SEGUIDO DE / n / EM 

ESPANHOL POR FALANTES BRASILEIROS APRENDIZES DE 

ELE 
 

MARIA GORETTI VIEIRA,ORLANDA MIRANDA SANTOS 

 
E-mail: mgorettivieira@yahoo.com.br 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é verificar, por meio de análise acústica, a produção do 

fonema /a/ do espanhol por aprendizes brasileiros. Considerando as semelhanças 

sonoras entre as duas línguas (espanhola e portuguesa), surgiram as seguintes perguntas: como 

acadêmicos em formação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) produzem o fonema / a /?  Há interferência da sua língua materna na produção desse 

fonema? Para responder a essas questões, obteve-se a lista de todos os acadêmicos que cursaram 

algumas das disciplinas Língua Estrangeira/Espanhol I, II, III, IV ou V, ou que já tivessem 

cursado todas elas, matriculados nos cursos de Bacharelado em Humanidades ou Letras / 

Português-Espanhol da Universidade federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

Os dados foram coletados por meio de gravação de um texto lido por eles e analisados no 

Programa PRAAT. Após, foram contrastados com a produção desse fonema no mesmo contexto 

de realização, mas produzidos por nativos da língua espanhola. Este estudo pretende contribuir 

para a formação de professores de espanhol, uma vez que a produção do fonema vocálico /a/ 

representa uma dificuldade para os aprendizes dessa língua. 

 

 
Apoio: ORLANDA MIRANDA SANTOS 
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SINT0842 - Projeto Ler, Escrever, Incluir: Uma Proposta de Leitura e 

Produção de Gêneros Acadêmicos 
 
KATRINE SOUZA SILVA,LAIS MURTA ALVES MAIA,HIANCA NATHANY ROCHA,ANDREIA 

RODRIGUES,MARIA DE LOURDES SANTOS FERREIRA,SIMONE DE PAULA DOS SANTOS 

 
E-mail: katrine.sosi@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Pretende-se, neste trabalho, apresentar aspectos metodológicos que nortearam o 

“Projeto Ler, Escrever, Incluir”, aprovado no edital 01/2017 do Programa de Apoio ao Ensino 

(PROAE/UFVJM). O desempenho de grande parte dos alunos do ensino superior em leitura e 

escrita tem se tornado, há algum tempo, motivo de preocupação, de discussão e de muita crítica 

por parte dos diferentes segmentos da sociedade (FERREIRA, 2013). Nesse contexto e a partir 

de reflexões acerca da necessidade de melhorar a formação profissional dos alunos dos 

diferentes cursos da UFVJM, o projeto surgiu como uma iniciativa de apoio ao ensino e 

aprendizagem na universidade. Seu objetivo é promover ações de formação para alunos com 

dificuldades na leitura e escrita dos diferentes gêneros acadêmicos, habilidades básicas ao 

exercício da vida universitária. A realização do projeto se deu em quatro etapas: a) na primeira, 

realizou-se a aplicação de teste para diagnóstico das dificuldades dos alunos para a formatação 

das propostas de assessoramento na redação dos gêneros acadêmicos, em especial o resumo e a 

resenha; b) a segunda, consistiu na construção de estratégias metodológicas de implementação e 

acompanhamento, através da seleção de referencial teórico de suporte para o tratamento dos 

gêneros; capacitação dos colaboradores (bolsistas e voluntários); planejamento das oficinas de 

leitura e produção de textos; c) a terceira caracterizou-se pela realização das oficinas, 

atendimentos individuais e em grupo e, d) a quarta, teve como foco o processo de avaliação das 

atividades desenvolvidas durante o projeto e seus resultados. Dentre os referenciais teóricos 

adotados para orientar a análise destacam-se Machado (2005) e Neto e Silva (2015). As 

avaliações revelaram que, embora as dificuldades abranjam desde questões ortográficas àquelas 

relativas aos temas propostos, o maior desafio, talvez, se encontre na ausência de familiaridade 

com os gêneros demandados pelo meio acadêmico. A intensificação das ações nesse sentido 

pode muito contribuir para que os alunos aumentem sua bagagem de conhecimentos prévios 

sobre a escrita na universidade, fazendo com que alcancem um desempenho satisfatório na 

leitura e escrita tanto de resumos e resenhas como dos demais gêneros ali exigidos. Foi  visível 

a melhoria na escrita dos alunos  o que mostra a importância de continuação do projeto. 
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SINT0843 - RELAÇÕES FÍLMICO-LITERÁRIAS ENVOLVENDO 

O ROMANCE ‘LADY CHATTERLEY’S LOVER’ DE D. H. 

LAWRENCE 
 

RICARDO SOBREIRA ,ANA MARIA SANTOS ROCHA 

 
E-mail: ricardosobreira@gmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva promover uma discussão de teorias relacionadas às 

adaptações literárias com base em autores como Vanoye e Goliot-Lété (1994), Cahir (2006), 

Penafria (2009), Hutcheon (2011), Guimarães (2012), entre outros. Objetivamos, ainda, 

compreender como fatores intertextuais e intermidiais (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 

2007; RAJEWSKY, 2012) se inter-relacionam no âmbito dos processos adaptativos. Nesse 

sentido, consideramos que a adaptação fílmico-literária constitui um tipo de “tradução”, que 

parte de um hipotexto literário rumo a um hipertexto fílmico. 

      Com vistas a circunscrever metodologicamente esta investigação, utilizamos os seguintes 

métodos: i) pesquisa bibliográfica, e ii) decomposição fílmica (em que procedemos à descrição 

plástica tanto dos planos e seus enquadramentos e ângulos,  quanto da trilha sonora e da 

estrutura narrativa de cenas e sequências). Visando delimitar essas reflexões no âmbito da 

produção audiovisual recente, selecionamos, como objeto de estudo, o telefilme "Lady 

Chatterley's Lover" (2015), inspirado no romance homônimo (1928) do escritor inglês D. H. 

Lawrence.  

      A investigação empreendida permite observar que a referida produção britânica pode ser 

considerada uma "tradução tradicional" (CAHIR, 2006) da narrativa romanesca devido ao fato 

de esta não apenas manter os traços gerais (como, por exemplo, enredo, cenários e determinadas 

convenções estilísticas) mas também conferir um tratamento diferenciado (ou mais “adequado”) 

a certos detalhes do texto-fonte conforme as necessidades do diretor e do veículo de 

comunicação em massa. Nesse sentido, ressignifica-se a obra erótica em contexto mais 

restritivo, e produzem-se novos sentidos "familiares" de romance, de inocência e de idealização. 

      Os resultados possibilitam constatar que, no processo adaptativo, a obra de chegada mostra-

se diversa da obra de partida em decorrência das especificidades técnicas das diferentes mídias. 

Assim, as adaptações fílmico-literárias são (re)criadas em colaboração com vários membros do 

elenco e de toda a equipe de produção e direção, fazendo do filme um objeto estético formado a 

partir de um amálgama de contribuições interpretativas. Concluímos, desta forma, que “modos 

de engajamento” (HUTCHEON, 2013) distintos são mobilizados pela televisão e pela literatura, 

e que estes influenciam diretamente na recepção da adaptação fílmico-literária. 
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SINT0844 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: O USO DE 

TECNOLOGIAS EM UMA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA 

DO CURSO DE LETRAS/UFVJM 
 

DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS ,HEJAINE DE OLIVEIRA FONSECA 

 
E-mail: debora.cristina@ufvjm.edu.br 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Este relato de experiência objetivou refletir sobre o uso das TICs no processo de 

ensino de inglês. Mediante a observação das atividades desenvolvidas na disciplina Língua 

Inglesa VI (Letras-Inglês/UFVJM), pretendeu-se verificar as contribuições dos recursos 

tecnologicos para o processo de aprendizagem dos estudantes. Tomou-se como referência 

estudos sobre a incorporação das TICs na educação, com ênfase no ensino de inglês.  Realizou-

se a coleta e análise de dados durante o primeiro semestre de 2017por meio da observação de 

aulas da disciplina Inglês VI mediadas por tecnologias (videoclips, vídeos em inglês, fotos 

digitais, filmes e curso virtual) e do cronograma da disciplina. Os participantes foram 10 (dez) 

alunos, com faixa etária entre 20 e 30 anos, que estavam no nono período do curso. Os 

resultados apontaram que o uso de variados recursos tecnológicos usados nas aulas de inglês 

promoveu maior autenticidade nas situações de aprendizagem com significativo 

desenvolvimento das habilidades orais e ampliação do vocabulário, além de possibilitar diversos 

momentos de interação e comunicação em língua inglesa. E, ainda, que o docente responsável 

pela disciplina demonstrou conhecimento e domínio a respeito da utilização de tais recursos, 

levando a reflexão sobre a importância de adotá-los no ensino de inglês. 
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SINT0845 - Uma experiência com ensino e divulgação da língua 

espanhola em Diamantina: Projeto Eñe 
 

ISIS CORDEIRO ROCHA,HELIANDRO ROSA DE JESUS 

 
E-mail: isiscordeiro2011@hotmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: Não é de hoje que se discute o papel das línguas estrangeiras na formação escolar de 

alunos dos ensinos Fundamental e Médio. Os dois mais importantes documentos que dão bases 

para a Educação no Brasil, os PCN (1999) e as OCEM (2006) concordam que, mais importante 

que ensinar a estrutura das línguas estrangeiras, é o acesso cultural e social que estas 

possibilitam para os aprendizes. No que se refere ao ensino de Espanhol como Língua 

Estrangeira, está claro que a concepção de ensino meramente gramatical da língua está 

ultrapassada e se opõe às propostas pedagógicas atuais. Conforme defendem a LDB, (1996) os 

PCN (1999) e as OCEM (2006), a escola tem a responsabilidade social de formar cidadãos 

críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Além disso, se levarmos em consideração o 

que propõem esses mesmos documentos para o ensino de ELE, percebemos que essa disciplina 

não pode fugir do seu papel de formadora da identidade social e individual dos alunos através 

do (re)conhecimento da sua própria língua e da língua estrangeira, suas estruturas e função 

social. Seguindo esta linha de raciocínio, o projeto Eñe é um projeto de extensão da UFVJM 

realizado nas escolas públicas de Diamantina e região que tem como objetivo divulgar a língua 

espanhola através de eventos voltados ao aprendizado da língua espanhola a partir de atividades 

de leitura elaboradas com base em temas transversais e interdisciplinares que fazem parte do 

cotidiano escolar e fora da escola. Além disso, o projeto visa a participação direta dos alunos, 

mediante a interação que os professores em formação têm com os participantes, utilizando-se 

das mais diversas metodologias a fim de desenvolver, no aluno, não só aspectos da língua, mas, 

também o conhecimento cultural e social. O projeto Eñe leva aos alunos de escolas públicas, 

saberes e formação não apenas escolar, como também de vivencia em culturas que estão 

próximas, mas que, o contato ainda é de extrema dificuldade, já que está matéria não faz parte 

da base curricular destas escolas. O projeto, também, contribui também com os professores em 

formação já que a experiência que eles têm em trabalhar de uma forma tão espontânea e criativa 

em sala de aula será de extrema importância para sua formação acadêmica e profissional. Com 

todo o exposto, o objetivo desde trabalho é mostrar minha experiência como monitora do 

projeto de extensão em questão e como o trabalho com o mesmo influenciou minha visão sobre 

ensino e aprendizagem de línguas. 
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SINT0846 - VARAL DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS: LEITURA, 

ESCRITA E CRIAÇÃO  NA ESCOLA MUNICIPAL DE SOPA 
 

LARISSA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS,LARISSA CHAVES PINTO,VANESSA 

APARECIDA CORDEIRO SIQUEIRA,EDILEUSA DA CONCEIÇÃO GOMES,JÉSSICA 

PEREIRA FREIRE,KEYLA REJANE SOUZA,FERNANDA VALIM CÔRTES 

MIGUEL,VALÉRIA MARIA PENA FERREIRA 

 
E-mail: larinha9899@hotmail.com 

 
Área: LETRAS 

 

Resumo: O projeto “Varal de história em quadrinhos: leitura, escrita e criação” foi uma das 

ações de intervenção realizadas pelo Pibid Letras/Português com alunos do 8º ano do ensino 

fundamental da Escola Municipal de Sopa, distrito de Diamantina (MG). O objetivo da 

atividade foi o de aproximá-los das HQs (história em quadrinhos) no sentido de reconhecerem 

as características deste gênero discursivo, suas funções artísticas e sociais, sua estrutura, 

linguagem e circulação. Na perspectiva do trabalho com a formação de leitores, foi proposta aos 

alunos a elaboração de histórias em quadrinhos a partir de temáticas relacionadas a educação e 

aos direitos humanos, e também a confecção de um varal para que as histórias fossem lidas e 

expostas para toda a comunidade escolar. O varal de HQs teve como objetivo desenvolver as 

práticas de leitura, escrita e produção autoral dos estudantes a partir da criação de enredos 

diversificados e do envolvimento coletivo e lúdico do grupo com as aulas de Português. Através 

do trabalho “artesanal”, eles puderam se envolver com o trabalho artístico e com os diferentes 

usos da linguagem. Outros aspectos também foram importantes ao longo da atividade, como a 

capacidade reflexiva e o trabalho de adequação do texto escrito ao gênero das HQs. Após a 

confecção do varal, cada aluno apresentou sua história para a turma, a partir de uma leitura 

dramatizada. O projeto representou uma contribuição para a capacidade reflexiva ao propor a 

criação de histórias em que o estudante pudesse desenvolver suas próprias habilidades e 

criatividades, despertando a curiosidade, a motivação pela leitura e pela produção deste gênero 

textual, valorizando também a oralidade no momento de problematização e discussão coletiva 

das ações realizadas. 

 
Apoio: CAPES 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

8
5
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT0847 - Blogs: leitura, escrita e formação de professor de inglês 
 

HEJAINE DE OLIVEIRA FONSECA,FABIELE OLIVEIRA CASSIMIRO,THAINA NUNES 

FRANCISCO 

 
E-mail: hejaine@gmail.com 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: Este trabalho objetiva apresentar o Projeto de extensão Gêneros textuais e ensino: o 

uso de blogs como ferramenta suplementar para a prática da leitura e escrita em inglês na 

UFVJM, Edital Pibex 02/2016 – Proexc, realizado no período de 03/17 a 02/18. Tal iniciativa 

teve como objetivo geral promover a formação inicial e continuada do professor de língua 

inglesa, com ênfase nas habilidades de leitura e escrita e no uso de blogs. Utilizou-se como 

referencial teórico estudos sobre gêneros textuais e novas tecnologias aplicados ao ensino de 

inglês. Participaram estudantes do Curso de Letras e Pós-graduação/UFVJM e professores de 

inglês que atuam na Educação Básica em Diamantina e região. Várias ações foram realizadas, 

entre elas, o letramento digital dos participantes e um Curso online (Plataforma Moodle), além 

de encontros presenciais para acompanhamento de atividades e do desempenho dos 

participantes. Entre os resultados obtidos, menciona-se o envolvimento de professores de inglês 

que atuam em escolas públicas de diversas localidades (Diamantina, Couto de Magalhães, 

Gouveia, Capelinha e Minas Novas), letramento digital e formação dos participantes que 

adquiriram conhecimentos a respeito da produção e funcionalidade de blogs, além da sua 

aplicabilidade ao ensino da leitura e escrita em língua inglesa. 

 
Apoio: PROEXC 
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SINT0848 - Estudo longitudinal sobre o uso verbal de um informante 

infantil 
 

LIDIA FERREIRA SANTOS ,JESSICA CAROLINE DE ALMEIDA LEAL,PEDRO PERINI 

FRIZZERA DA MOTA SANTOS 

 
E-mail: pedro.perini.santos@gmail.com 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: As interações comunicativas desempenham um papel importante na aquisição e no 

desenvolvimento linguístico da criança (Brunner, 1975; Tomasello, 2000; Clark, 2000; Snow, 

2014). Considerando essa suposição e a opção pela metodologia de corpus, nossa pesquisa 

acompanha a evolução no uso de verbos por nosso informante, isto é, trata-se de uma pesquisa 

longitudinal que visa descrever a evolução nas diáteses verbais utilizadas durante os diálogos 

havidos entre a criança e seus cuidadores. (Nossa fonte de dados é um corpus coletado de uma 

criança brasileira desde seus primeiros meses de vida. No momento, já gravamos e 

transcrevemos cerca de 15 horas de fala espontânea, estabelecendo um corpus com 3500 

ocorrências etiquetadas). Nossa análise escolheu como referência conceitual a pesquisa 

recentemente desenvolvida por M. Perini (2008, 2015, em preparação) que descreve as 

construções de valências verbais brasileiras. Perini analisa os verbos através de uma extensa 

lista de papéis semânticos –  como agente, paciente, referência, tema, objetivo, experiência, 

causador de experiência –  associados a estruturas sintáticas, estabelecendo suas valências. Um 

aspecto importante desta pesquisa diz respeito ao fato de que, quando uma criança aprende um 

novo verbo, ela incorpora a seu repertório cognitivo-lexical diáteses verbais, ou, nos termos de 

Talmy (2001), ela “lexifica” novos verbos. Em um uso verbal, diz o autor, ao reconhecimento 

das relações de causação e a sua respectiva categorização linguística, dá-se o nome 

“lexificação” (Talmy, 2001).  Portanto, é relevante observar a evolução das ocorrências verbais 

no uso comunicativo infantil. No conjunto de dados que temos até agora, nota-se que aparece 

pela primeira vez o uso de formas verbais mais simples, como em (1) MOT: - Não tem como 

pegar não. CHI: [01; 02.01] – Pega. Com um ano e dois meses, a criança (CHI) responde 

fazendo uso holofrásico. As construções verbais mais complexas ocorrem um ano e cinco meses 

depois, como em (2) MOT: O que que é seu? O que que é aquilo? CHI [02;07;01]: A vovó 

pegou lá o papel meu. As construções verbais mais complexas, considerando sua diátese e 

respectivas interpretações semânticas, tornam-se mais frequentes com o passar do tempo. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0849 - Flexão de 'cada' no português brasileiro 
 

BRUNA KARLA PEREIRA ,LUISA RIBEIRO 

 
E-mail: bruna.pereira@ufvjm.edu.br 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: Esta pesquisa investiga estruturas de PB não padrão, em que ‘cada’ aparece com 

flexão de plural (3-4). Assim, objetiva-se identificar a regra subjacente que permite o 

estabelecimento da concordância exemplificada e qual categoria do DP recebe traços de número 

interpretáveis e valorados (PESETSKY; TORREGO, 2007). Para isso, os dados analisados 

proveem de corpora disponíveis on line (Corpus do Português, NURC, ALIP, etc.), in loco, a 

partir de situações de fala espontânea, e na web. Para seleção dos dados, utilizamos o software 

livre AntConc.  

Dentre os resultados parciais, podem-se destacar os seguintes aspectos descritivos e analíticos. 

Diferentemente de (1-2) em que ‘cada’ (each) é seguido pelo pronome ‘um’ e pelo cardinal 

‘uma’, (3-4) permitem flexão de ‘cada’ no plural. Como se observa, em (3a) e em (4), ‘cadas’ é 

quantificador, possui leitura de conjunto e pode ser traduzido por every. Por sua vez, em (3b), 

‘cadas’ é qualificador, possui interpretação intensificadora e pode ser traduzido por such.  

(1) “tem onze jogadores num campo e cada um tem o seu devido lugar” (ALIP).  

(2)  “cê tem que dobrá(r) ele direitinho [...] da forma que [...] cada uma pessoa pede” 

(ALIP). 

(3) a. “visando atender às necessidades de cadas cliente”. 

 b. “é cadas coisa que não deveria ser normal”. 

(4) “integrantes do MP têm de fazer reciclagem a cadas três anos”. 

Uma hipótese para explicar esses fatos é que, em (3-4), há um silent noun do tipo SET, com 

leitura de conjunto: “cada (conjunto de) três anos”. Nesse caso, o silent noun tem traços de 

número plural. Por sua vez, em (1-2), o silent noun receberia traços de número singular, por 

dispor de leitura unitária: “cada (conjunto de) uma pessoa” ou “cada (unidade de) um”.  

Essa proposta de análise se baseia em Kayne (2005, p. 241-242). O autor postula que adjetivos 

funcionais, como few (5b), “modificam um nome distinto do nome visível ‘books’ no plural 

[…] O nome em questão é a contraparte silenciosa da palavra ‘number’” (5c). Essa hipótese se 

estende, entre outros, a ‘much’, que modifica uma categoria nula AMOUNT, a ‘clock/time’, que 

modifica HOUR, e, como propomos, a ‘cada’, que modifica SET.  

(5) a. “*a books”    

     b. “a few books”  

c. “a small number of books”  

Em conclusão, estruturas com ‘cada’ licenciam um silent noun com traços de plural, quando 

quantificador em leitura de conjunto e quando qualificador, e com traços de singular, quando 

quantificador em leitura unitária. No primeiro caso, permite-se flexão de ‘cada’. 

 
Apoio: PIBIC/UFVJM (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA/UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 

MUCURI) 
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SINT0850 - Getting in touch with a friend: o ensino do gênero textual 

e-mail em inglês 
 

THAINA NUNES FRANCISCO,HEJAINE DE OLIVEIRA FONSECA,FABIELE OLIVEIRA 

CASSIMIRO 

 
E-mail: thaina.nunes.francisco@gmail.com 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: Este trabalho visa apresentar a oficina Getting in touch with a friend, que se constitui 

como uma atividade integrante do Projeto de extensão Gêneros textuais e ensino: o uso de blogs 

como ferramenta suplementar para a prática da leitura e escrita em inglês na UFVJM,  Edital 

Pibex 02/2016 – Proexc. A oficina em questão teve como objetivo o ensino da leitura e escrita 

em língua inglesa, enfatizando o gênero textual email (condições de produção, estrutura e 

vocabulário). Utilizou-se como referencial teórico estudos sobre gêneros textuais e novas 

tecnologias aplicados ao ensino de inglês, com ênfase nas condições de produção (o que, para 

quem, quando, onde). Realizou-se a oficina em 12/2017, na Escola Estadual Professor Isabel 

Motta, em Diamantina. Selecionou-se a turma (1º ano do Ensino Médio), composta por 30 

alunos. Os resultados apontaram que muitos alunos não conheciam o gênero textual email e não 

o utilizavam como uma prática social, demonstrando-se motivados e interessados em aprendê-

lo. Ao final da oficina foi possível perceber que todos compreenderam a finalidade e condições 

de produção do email, revelando interesse em criar uma conta de email pessoal. Tais resultados 

evidenciaram que as abordagens teóricas sobre tecnologias e gêneros textuais favorecem o 

ensino de inglês, tornando a aprendizagem de gêneros específicos (email) mais significativa 

para o aluno. 

 
Apoio: PROEXC 
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SINT0851 - Narrativas (auto)formativas e de gênero como 

possibilidade de investigação para a formação de professores 
 

LUCIA APARECIDA DE AMORIM,KATIA HONORIO DO NASCIMENTO 

 
E-mail: luucyamorim@hotmail.com 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva mostrar uma pesquisa sobre formação (continuada) de 

professores, em andamento, a partir de suas memórias, de suas narrativas e histórias de vida e 

profissional. A proposta reveste-se em compreender melhor a área formativa e profissional, 

baseando-se em narrativas (auto)formativas de licenciandas da UFVJM e de professoras da rede 

pública de ensino de Diamantina/MG. Entende-se que as narrativas (auto)formativas revelam 

um movimento biográfico que utiliza-se de fontes (auto)biográficas (CHASE, 2005; JOSSO, 

2010; ROMERO, 2010), tornando-se uma possibilidade de investigação para a área de formação 

de professores. Ao narrar e escrever, as professoras em atuação e em formação entrevistadas são 

incentivadas a ressignificar a experiência no magistério e a experiência de vida. As narrativas 

como categoria de análise servem para contar histórias e falar de si, expondo as formas de 

singularidade dos sujeitos de se verem e de estarem no mundo e de se relacionarem com o Outro 

(CORACINI, 2010). Adotam-se como suporte teórico-metodológico, a Teoria discursiva e a 

Psicanálise e entrevistas orais e escritas como instrumentos de pesquisa. A Teoria discursiva 

coopera para capt(ur)ar momentos de não-coincidência do dizer das professoras e suas marcas 

discursivas (AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004; PÊCHEUX, [1975]/2009, [1975]/2010). Pela 

Psicanálise, flagram-se lapsos e frestas em seus dizeres, ordenados pelo inconsciente e pela 

linguagem (LACAN, [1953-1954/1986, [1954-1955]/1985). Privilegia-se a identidade de gênero 

visto que houve uma feminização do magistério com toda uma retórica de convencimento e de 

discurso (Chamon, 2005) e que importa na construção da identidade e da identificação das 

professoras com sua profissão, nos possibilitando uma maior compreensão do universo de 

formação de professores. As narrativas (auto)formativas e as histórias de vida e profissionais 

colaboram na compreensão de como as identidades das professoras estão sendo 

(des)construídas, o que contribui para reflexões e pesquisas na área de formação de professores. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0852 - Resgatando o Patrimônio Musical de Diamantina 
 

SIMONE DE PAULA DOS SANTOS ,ELLEN CRISTINE FIGUEIREDO,DIEGO SEBASTIÃO 

DE OLIVEIRA AGUILAR 

 
E-mail: simoneletras@gmail.com 

 
Área: LINGÜÍSTICA 

 

Resumo: A cidade de Diamantina é reconhecida mundialmente, entre outros fatores, pela 

riqueza do seu acervo cultural – que se traduz na amplitude do seu parque arquitetônico, na forte 

presença artística e musical e no reconhecimento de práticas jurídicas, literárias e sociopolíticas 

que evidenciam a importância das ideias e indivíduos da sociedade local e suas interações com 

as produções de outras regiões e processos sociais emergentes, tanto na Europa quanto na 

própria América.  

      O vigor da produção musical do Arraial do Tijuco foi revelado pelas pesquisas do 

musicólogo Francisco Curt Lange e, segundo Fernandes e Conceição (2007, p.267), a presença 

musical é indissociável da identidade cultural de Diamantina e parte dessa presença se faz 

presente em acervos musicais centenários, a exemplo do acervo de partituras da Mitra e do 

acervo do 3o. Batalhão da Polícia Militar de Diamantina. 

      Para atuar na preservação desses arquivos musicais, submetemos projetos de extensão e 

pesquisa e montamos uma equipe que, hoje, é composta por três estudantes, os quais têm 

trabalhado diretamente com o inventário do acervo de partituras do 3º BPM. Concomitante a 

essas ações de extensão, a equipe tem desenvolvido pesquisas a partir do acervo em nível de 

Trabalho de Conclusão de Curso e Iniciação Científica, o que tem contribuído bastante para a 

divulgação das ações realizadas pela equipe. 

 

 
Apoio: CNPQ E PRO REITORIA DE EXTENSÃO DA UFVJM 
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SINT0853 - A experiência da vergonha na perspectiva de Yves de La 

Taille 
 

MARIA ISABEL GONÇALVES ALVES,YURI ELIAS GASPAR 

 
E-mail: mariaisabelg2014@outlook.com 

 
Área: PSICOLOGIA 

 

Resumo: A vergonha tende a ser vista de forma depreciativa, por vezes somente como 

introversão, sendo julgada como sinal de fragilidade do sujeito. Tal representação redutiva tende 

a aumentar a avaliação negativa sobre esta experiência, além de aprofundar a depreciação do 

sujeito sobre si mesmo. No entanto, a vergonha, compreendida enquanto experiência humana, 

carrega uma complexidade maior. É nesse sentido que propomos a presente pesquisa com o 

objetivo de investigar a experiência da vergonha a partir das contribuições do psicólogo Yves de 

La Taille, grande referência dos estudos sobre este fenômeno. Para tanto, realizamos pesquisa 

teórica utilizando as principais obras de Yves de La Taille sobre a questão, em especial o livro 

“Vergonha, a ferida moral”. Segundo o autor, a vergonha é um sentimento social ligado a 

demandas individuais. A vergonha abarca variados significados, inclusive opostos, trazendo 

ângulos positivos (“vergonha na cara” / caráter) e negativos (“sem vergonha” / desonrado). 

Enquanto experiência, a vergonha pode ser vivida de forma prospectiva, como “medo” de 

passar por uma situação constrangedora, ou de forma retrospectiva, quando o sujeito é tirado de 

uma área de conforto e se vê passando por uma situação desconcertante. O enfoque central é o 

fato de ser um sentimento que depende do outro, mas sua ocorrência se efetiva de fato a partir 

de um auto-juízo negativo. Nesse sentido, o “Eu” é fundamental para a constituição da 

experiência da vergonha. A vergonha carrega tanto aspectos do olhar/juízo do outro quanto pode 

estar ligada ao sentimento de inferioridade. Segundo o autor, a vergonha se relaciona 

intimamente com o desenvolvimento moral, sendo uma experiência que permite com que o 

sujeito forme sua personalidade, agregando valores para si e podendo se constituir como 

importante experiência para fundamentar o agir moral. Concluímos que a vergonha, tomada 

enquanto experiência humana, está diretamente relacionada tanto ao juízo alheio quanto ao 

auto-juízo negativo, é um parâmetro importante para o desenvolvimento moral e, portanto, 

realmente carrega uma complexidade maior do que o pré-estabelecido negativamente pelo senso 

comum. 

 
Apoio:  
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SINT0854 - De processos cognitivos básicos à linguagem emergente: 

semântica artificial e natural como usos em jogos coletivos de 

linguagem 
 

DAVIDSON BRUNO DA SILVA,TIAGO CAMPOS FERREIRA, LEONARDO LANA DE 

CARVALHO,ALESSANDRO VIVAS ANDRADE,CRISTIANO GRIJÓ PITANGUI 

 
E-mail: davidsonbruno@outlook.com 

 
Área: PSICOLOGIA 

 

Resumo: O tema deste trabalho é o estudo das linguagens emergentes e de sua relevância como 

mecanismo de adaptação de agentes ao meio. De acordo com Wittgenstein, o significado de 

uma palavra se encontra em seu uso em um coletivo. O nosso objetivo foi identificar a 

relevância de um léxico emergente baseado em símbolos para a obtenção de vantagens 

adaptativas (sobrevivência) de agentes inteligentes de um sistema multiagente auto-organizado. 

O método utilizado é o da modelagem computacional de processos cognitivos baseada em 

sistemas complexos a base de mutiagente e da computação bioinspirada (vida artificial). Propôs-

se a construção de um simulador para representar um cenário real de presas e predadores, 

originalmente proposto por Loula et. al em 2010. O simulador mostra as interações entre esses 

agentes (“macacos vervets”), que possuem processos básicos como memória associativa, 

percepção e foco de atenção, assim como drivers de fome, medo, etc. Cada presa compartilha do 

mesmo conjunto de símbolos e inicialmente possuem probabilidades de uso distintos para cada 

um deles para indicar a aproximação de diferentes predadores. Cada presa notifica ao ambiente 

um evento capturado por ela através da emissão do sinal que possui maior probabilidade de ser 

usado. Os demais agentes podem perceber este sinal através de seus sensores visual e auditivo. 

Para cada sinal recebido com sucesso, há um reforço empregado à probabilidade de uso daquele 

símbolo pelo agente. Os resultados iniciais que obtivemos mostram que a convergência entre os 

símbolos usados pelas presas para se comunicarem aumentam significativamente as suas 

chances de sobrevivência. Ou seja, ao final das interações do jogo de linguagem implementado, 

um léxico comum emerge no coletivo de agentes e o uso dos símbolos como alarmes possui 

significado local como o uso coletivo que as presas fazem deles. Usando bem os símbolos, os 

agentes obtêm vantagens de fuga. Concluiu-se que o léxico que emerge se mostra eficaz quanto 

ao cenário proposto. O modelo permite uma clara conceptualização da semântica artificial como 

uso de símbolos e regras envolvidos em um jogo de linguagem baseado em multiagente, mas 

também fornece um meio de entendimento e simulação de processos semióticos e cognitivos 

complexos em organismos biopsicossociais. Espera-se formular, como perspectivas, outros 

tipos de interação entre os agentes que evidenciem partes inexploradas deste modelo do 

conhecimento coletivo que emerge das linguagens. 

 
Apoio:  
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SINT0855 - MENTE ESTENDIDA E LINGUAGEM EM TEORIA 

COGNITIVA ENATIVA: DA TEORIA ENATIVA A PERSPECTIVA 

SISTEMAS COMPLEXOS 
 

FLÁVIA ENIR GODINHO SANTOS, LEONARDO LANA DE CARVALHO 

 
E-mail: flaviaegs@hotmail.com 

 
Área: PSICOLOGIA 

 

Resumo: MENTE ESTENDIDA E LINGUAGEM EM CIÊNCIA COGNITIVA ENATIVA 

A ciência cognitiva desponta como um tipo de evolução da psicologia comportamentalista, 

focando seu objetivo na explicação da conduta do ponto de vista dos processos cognitivos. Na 

perspectiva da abordagem enativa é preciso conceber sistemas cognitivos como autopoiéticos 

sobre os quais incidem perturbações do meio e cujas ações façam evoluir o ambiente. Partindo 

do embate teórico entre o cognitivismo e o enativismo, o projeto de pesquisa do qual este 

trabalho faz parte foi elaborado com o objetivo de analisar conceitualmente a mente (estendida) 

e a linguagem de um prisma conciliador, isto é, da perspectiva dos sistemas complexos. Para o 

atual momento do desenvolvimento da pesquisa, o objetivo é analisar os conceitos de mente e 

linguagem em ciência cognitiva enativa envolvendo diferentes áreas disciplinares e também 

como a ciência enativa estrutura esse eixo interdisciplinar promovendo uma rede de mútua 

colaboração. A metodologia de pesquisa aplicada foi a revisão sistemática da bibliografia na 

área envolvendo clássicos e produções relevantes dos últimos dez anos. A revisão é enriquecida 

pela análise conceitual dos termos “mente estendida” e “linguagem” seguindo a tradição da 

filosofia analítica. Como resultados apontamos que o desenvolvimento teórico em ciência 

cognitiva levou a uma abordagem capaz de incorporar as grandes contribuições das correntes 

teóricas predecessoras (cognitivismo e conexionismo). Corroboramos o ponto de vista de que a 

teoria enativa pode se desenvolver a partir do conexionismo retomando ideias da cibernética. 

Este movimento permitiu que os conceitos de linguagem como um fenômeno autopoiético e de 

mente como não limitada aos contornos do corpo pudessem amadurecer. A mente como 

estendida ao fluxo de interações interpessoais tem sido conceptualizada em ciência cognitiva 

enativa de modo a produzir resultados de grande valia em diferentes disciplinas (Psicologia 

Cognitiva, Linguística Cognitiva, Inteligência Computacional, etc.). Concluímos que a teoria 

enativa da mente e da linguagem é um corpo teórico de grande relevância em ciência cognitiva 

conduzindo pesquisas em áreas interdisciplinares. O próximo ponto a desenvolver da pesquisa 

será a análise de modelos da perspectiva sistemas complexos sobre a linguagem emergente e 

sobre a mente estendida como processos semióticos em um coletivo de agentes. 
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SINT0856 - OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELO JOVEM 

CALOURO MIGRANTE NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 
 
CLEBER DA SILVA GARCIA,ANDERSSON JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA ,YURI ELIAS 

GASPAR 

 
E-mail: clebersgarcia@gmail.com 

 
Área: PSICOLOGIA 

 

Resumo: Objetivamos com esta pesquisa evidenciar as contribuições de pesquisadores da 

psicologia sobre a vivência do jovem calouro migrante na universidade brasileira. Para tanto, 

realizamos pesquisa teórica na qual identificamos, na produção científica sobre o tema, desafios 

vivenciados pela juventude brasileira em sua inserção no contexto universitário. A partir da 

revisão e análise da literatura recente sobre o tema, foi possível identificar três níveis de 

mudança na vida do jovem calouro migrante: acadêmico, pessoal e comunitário. O ingresso na 

universidade é tido como evento impactante na vida dos jovens. A experiência de sair de casa 

para estudar solicita do jovem o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade na relação 

consigo mesmo, com o outro e com o ambiente universitário, sendo visto como fator favorável 

ao desenvolvimento pessoal e interpessoal. Os principais desafios estão ligados à dificuldade de 

adaptação e à frustração tanto na nova cidade quanto na própria universidade. Para superar os 

desafios que surgem na vida acadêmica, identificam-se redes de apoio criadas pelos jovens 

discentes baseadas em três esferas: vínculo formado com os professores, com os familiares e 

com os amigos. Como conclusão, evidencia-se a importância de compreender e investigar a 

saúde psicológica dos jovens ingressantes no ensino superior, como forma de promover maior 

adaptação ao contexto universitário. Tais estudos podem embasar ações preventivas voltadas 

para os alunos ingressantes nas universidades do país, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de um ambiente mais receptivo e acolhedor aos jovens calouros. 

 
Apoio: FAPEMIG; UFVJM; 
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SINT0857 - SUICÍDIO E SENTIDO DA VIDA: A EXPERIÊNCIA DA 

PESSOA QUE TENTOU SE MATAR 
 

ANDERSSON JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA ,YURI ELIAS GASPAR 

 
E-mail: anderssoncristo@gmail.com 

 
Área: PSICOLOGIA 

 

Resumo: Do ponto de vista epidemiológico, o suicídio é considerado pela OMS um problema 

de saúde pública e os índices são alarmantes. Trata-se de fenômeno multi-fatorial, multi-causal, 

implicando fatores biológicos, pessoais, sociais e históricos. Diante de tal complexidade é 

possível reconhecer a importância da questão existencial na vivência e elaboração do suicídio. 

Objetivamos investigar de que modo a pessoa que tentou se matar elabora essa experiência, 

identificando fatores de risco e de proteção que perpassam este fenômeno. Fizemos entrevista 

fenomenológica semi-estruturada com uma pessoa que tentou suicídio e se dispôs a 

compartilhar sua experiência. Os dados foram analisados fenomenologicamente. Apreendemos 

na experiência da pessoa a radicalidade e significância do outro (seja ele um familiar, um amigo 

ou um colega de classe), embora ele nem sempre esteja disposto a ouvi-la e efetivamente ser 

presença em sua vida. Ela elabora os momentos em que se percebeu ferida pelo outro: a mágoa 

da tentativa de abuso e as violências verbais cotidianas sobretudo no ambiente familiar. Aliado a 

tais sofrimentos, determinado evento, marcado pelo desespero da frustração com o outro, foi 

decisivo para a tentativa de suicídio. Ela então decide se matar ingerindo quantidade elevada de 

substância tóxica, porém é socorrida por familiares.  Fora de risco de morte ela sofre a 

experiência do não acolhimento/julgamento e a dor de não ser escutada nem compreendida, mas 

entende que Deus é o autor de sua vida e, dessa forma, se arrepende do ato. O redescobrimento 

da fé e o encontro com amigos lhe ajudou a ser mais resiliente e a reafirmar o valor da vida 

apesar das circunstâncias adversas. A partir da análise da experiência podemos identificar 

fatores de riscos de ordem psicossocial somados a problemas existenciais. No cerne dessa 

problemática percebe-se um jeito de ser-no-mundo fragmentado que impede a pessoa de acessar 

autenticamente o sentido da vida. Identificamos como fatores de proteção o bem estar 

existencial (relação harmoniosa com a família, amizades sinceras, religiosidade). Concluímos 

que olhar para a experiência da pessoa pode ser contribuição importante para compreender o 

suicídio e formular possíveis intervenções. Ser empático e estar atento para com a pessoa que 

sofre, diante desse desejo angustiante de querer morrer, acolhendo-a na sua singularidade e 

ajudando-a a elaborar o sentido ontológico pode ser fundamental para lidar com a situação a 

nível humano. 

 

 
Apoio: APOIO FINANCEIRO DA FAPEMIG. TRABALHO APROVADO PELO COMITÊ 

DE ÉTICA EM PESQUISA - CAAE: 77061317.6.0000.5108 -. 
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SINT0858 - A RESSIGNIFICAÇÃO DA FOLIA DE REIS “FULÔ DA 

MANTIQUEIRA” DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ-MG 
 

ROSANA DE CÁSSIA PEREIRA,SILVIA REGINA PAES 

 
E-mail: rosana.pereiraa@yahoo.com.br 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: A pesquisa em andamento é sobre a ressignificação da Folia de Reis Fulô da 

Mantiqueira no mundo rural, pois essa manifestação foi criada em um bairro urbano e só após 

quatorze anos sua sede mudou-se para um bairro rural. Os objetivos são mostrar as 

transformações sofridas interna e externamente pela Folia de Reis Fulô da Mantiqueira a partir 

de sua mudança de sua sede do meio urbano para o meio rural; fazer um levantamento das 

vantagens que as manifestações culturais trazem para o indivíduo e a coletividade; entender as 

diferenças nas relações com a cultura popular e a religiosidade no meio rural e no meio urbano; 

verificar qual a importância do palhaço na Folia; trazer para dentro da academia saberes 

populares. Há uma discussão sobre os principais conceitos: cultura, folclore, religiosidade, 

identidade cultural, rural, urbano e globalização. 

A metodologia é qualitativa em um estudo de caso. Está sendo utilizada a pesquisa participante 

e história oral, com entrevistas semiestruturadas. Os entrevistados escolhidos são foliões, ex 

foliões e pessoas que recebem a Folia de Reis, num total de trinta pessoas. Após feita as 

entrevistas será utilizado a análise de conteúdo.  

A pesquisa foi aprovada pelo CEP e ainda está em andamento, portanto, há apenas resultados 

parciais. Estes indicam diversas mudanças internas e externas da Fulô da Mantiqueira, como 

organização, disciplina, aumento do número de foliões, grandiosidade da festa, diferenças de 

recebimento durante os trinta e um anos de caminhada e entre os moradores da zona rural e da 

zona urbana; além disso, até o momento é unanimidade a importância que o personagem 

palhaço tem para a manifestação, mas há diferenças no seu significado e função. 

 

 
Apoio: PPGER/UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

8
7
1

  

 

 

 

 

 

 

SINT0859 - DE BLAIR A ORWELL: IDENTIDADE, 

IMPERIALISMO E LITERATURA 
 

PEDRO ABDER NUNES RAIM RAMOS 

 
E-mail: pedroabder97@gmail.com 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: As produções literárias e não literárias de George Orwell demonstram, além da crítica 

política e social ao período em que vive, o caráter biográfico de muitos dos seus textos, alguns 

destes sintetiza a juventude do autor, anos nos quais estudou em uma escola tradicional britânica 

e integrou a Imperial Indian Police. Esses períodos são denominados por Orwell de “fase não 

literária” da sua vida e foram relevantes na formação do jovem Blair, no qual serão importantes 

na construção da identidade britânica e da tomada de consciência em relação ao imperialismo o 

que se fará presentes na sua literatura. 

Concentramos nossa análise em um pouco mais de uma década (1916 – 1927) período 

importante na tomada de consciência de Orwell em relação a sua formação educacional, o 

rompimento com as tradições britânicas, o contato com as colônias e o ódio ao imperialismo. 

Analisaremos este período da biografia de Orwell através de ensaios escritos pelo próprio autor 

(“Por que escrevo”, “O abatimento de um elefante” e “O enforcamento”) e do livro “George 

Orwell: A life”, escrita por Bernard Rowland Crick, teórico político inglês. O objetivo de tal 

análise é contribuir com os estudos acerca dos temas observando no objeto de pesquisa como 

este se desenvolveu.  

Uma vez que ao realizarmos a análise recortando a vida de Blair, em seus anos iniciais, 

poderemos buscar elementos responsáveis pela formação da sua identidade buscando entender 

acerca dos fatores socio-culturais e suas possíveis contribuições na formação do intelectual do 

autor. Desenvolveremos assim mais uma pesquisa nessa esfera das ciências sociais, 

contribuindo  para desenvolvimento do campo, em especial do pensamento social. 

Contribuiremos também para os estudos acerca deste intelectual, em especial nos primeiros anos 

de vida, em sua fase anti-imperialista, como dividem os críticos literários. O anti-imperialismo é 

uma dimensão da obra de George Orwell que não possui a atenção devida por parte da crítica e 

da ciência, nem mesmo dentro de uma abordagem política, isso porque as maiorias dos estudos 

se prendem as analises mais maduras do intelectual acerca do totalitarismo, em obras que 

ganharam maiores destaques. 

 
Apoio:  
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SINT0860 - Luta organizada das prostitutas no Brasil: um movimento 

social? 
 

DEBORA ANTONIETA SILVA BARCELLOS TEODORO,ADRIANA GOMES DE 

PAIVA,TERESA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO VALE 

 
E-mail: debora.antonieta@hotmail.com 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho apresenta discussões que são parte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento sobre a temática da prostituição. Tem como objetivo compreender se a luta 

organizada das prostitutas brasileiras por cidadania e direitos se enquadra na categoria de 

Movimento Social, na perspectiva de Manuel Castells (1996), estudada e discutida por Maria da 

Glória Gohn (2008, 2017). Para complementar o aparato teórico, optou-se por analisar dois 

livros de Gabriela Leite (1992, 2009), reconhecida social e politicamente como precursora do 

movimento das prostitutas no Brasil, iniciado no final da década de 1970. Os rumos atuais deste 

movimento foram observados e analisados a partir de participação e acompanhamento de 

encontros e eventos sobre a temática, presencialmente e por redes sociais e blogs. 

A organização coletiva das prostitutas se faz necessária, principalmente, pela exclusão destas 

profissionais da proteção do Estado e pela negação da prática sexual como força de trabalho no 

modelo econômico vigente. O desamparo estatal e social, perpassados por questões morais e 

religiosas, contribuem para que um grande contingente de trabalhadoras permaneça à margem 

da sociedade. Das reivindicações do movimento, destacam-se: reconhecimento da prostituição 

como trabalho e respectivos amparos legais, tratamento digno por parte da sociedade, acesso 

humanizado a serviços públicos como saúde e delegacias de polícia etc. 

Ao longo de 30 anos de luta, pequenos avanços não deixam o movimento morrer e, na 

contracorrente do conservadorismo e do moralismo, a organização das prostitutas se fortalece e 

cresce. Apesar de não serem suficientes, as conquistas acumuladas são prova de que as ações 

estruturadas, os modos de atuação autônomos ou junto a redes de apoio e o trabalho de base 

realizado pelas próprias prostitutas nas diversas regiões do Brasil, entre outras coisas, são 

fundamentais à luta que se constrói e reconstrói continuamente. 

Referências: 

CASTELLS, Manuel. A outra face da Terra: movimentos sociais contra a nova ordem global. 

In: ______. O Poder da Identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 2008.  

______. Manifestações e protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade. São 

Paulo: Cortez, 2017. 

LEITE, Gabriela. Eu, mulher da vida. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. 

______. Filha, mãe, avó e puta: a história de uma mulher que decidiu ser prostituta. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2009. 
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SINT0861 - Masculinização: uma etnografia dos homens solteiros da 

roça 
 

LUCAS ALVES DIAS,GUSTAVO MEYER 

 
E-mail: lucasdiasalves3@gmail.com 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: Processos de masculinização da população rural em várias regiões do Brasil são 

evidenciados por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000; 2010). Não 

diferente, a região do Noroeste de Minas Gerais, cenário de realização da presente pesquisa, 

também pode ser caracterizada por abrigar esse fenômeno nas últimas décadas. O objetivo do 

presente trabalho é analisar de forma profunda a dinâmica social decorrente deste fenômeno. 

Após a realização de uma ampla revisão bibliográfica sobre esses processos no Brasil e no 

mundo, foi realizado um mapeamento nos municípios de Sagarana, Arinos e Chapada Gaúcha 

(MG) a fim de identificar potenciais interlocutores (homens solteiros entre 30 e 50 anos). Com a 

participação destes, tem sido realizada uma etnografia com o intuito de compreender melhor 

alguns elementos de natureza sociológica, como alterações na forma de organização social, 

atualização dos mecanismos de reprodução social, formas de lidar com a sexualidade, entre 

outros aspectos. Ao mesmo tempo em que as consequências sociais gerados pela 

masculinização são evidentes, o desdobramento deste processo nas comunidades rurais no 

noroeste mineiro ainda é pouco compreendida. Por meio da análise dos resultados preliminares 

obtidos durante a inicialização da etnografia, é possível observar elementos que evidenciam 

consequências diretas do processo em questão, que inclui o rearranjo familiar consequente do 

abraço da solteirice como estilo de vida pelos homens que escolhem permanecer no campo, ao 

invés de migrar para as cidades. Esse último fato aponta para um êxodo rural seletivo 

influenciado pelo gênero e idade dos agentes, tal como foi descrito por Froehlich et al. (2011) 

para a região central do estado Rio Grande do Sul. Além disso, tal permanência dos homens 

solteiros no campo é evidenciada pelo fluxo intermitente destes entre a área rural e urbana e 

entre diferentes localidades rurais, que é causado, em primeira instância, pela necessidade de 

mão de obra em trabalhos tidos como masculinos, tanto nas cidades como no campo. A 

profunda conexão dos homens com a cultura e hábitos desenvolvidos no campo, tal como foi 

descrito por Bordieu (2005) em seus estudos realizados na França, pode ser usada para iluminar 

o entendimento deste fenômeno. 

 
Apoio: CNPQ, ICA - CAMPUS UNAÍ 
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SINT0862 - O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 

ALIMENTOS/PAA: UM ESTUDO DE CASO NA COMUNIDADE 

DE PLANALTO RURAL NO NORTE DE MINAS GERAIS 
 

RONY ENDERSON DE OLIVEIRA,SILVIA REGINA PAES 

 
E-mail: rony.enderson@ifnmg.edu.br 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado que tratou do Programa de 

Aquisição de Alimentos/PAA e Segurança Alimentar na comunidade de Planalto Rural em 

Montes Claros/MG no norte de Minas Gerais. E teve como objetivo geral investigar a 

importância do PAA para os agricultores familiares da comunidade rural de Planalto Rural em 

Montes Claros (MG) e sua influência na Segurança Alimentar e Nutricional – SAN dos 

mesmos. Os objetivos específicos da pesquisa foram os seguintes: verificar quais são os 

principais produtos entregues no PAA; identificar a importância do programa na comunidade, 

assim como as dificuldades enfrentadas pelos agricultores; especificar quais são as principais 

mudanças nos hábitos alimentares e a contribuição para a segurança alimentar e nutricional dos 

agricultores a partir da adesão ao PAA.Com a criação do PAA no ano de 2003, politica pública 

voltada para a agricultura familiar e que busca promover o apoio a comercialização dos 

produtos e consequentemente fortalecer a categoria, é necessário investigar quais são os reais 

impactos dessa politica para o desenvolvimento local e de que forma essa politica em questão 

melhorou a qualidade de vida dos agricultores familiares. fez parte da metodologia o uso da 

pesquisa quantitativa, para prospectar as informações para a pesquisa foi entrevistados 10 

agricultores familiares e o presidente da associação. O cenário do estudo é a comunidade de 

Planalto Rural localizada no município de Montes Claros no norte de Minas Gerais. Portanto, 

tendo como base os estudos realizados na comunidade, ressaltamos que, com a garantia de 

compra pelo governo federal da produção no Planalto Rural via PAA e PNAE, Tem propiciado 

a fixação dos agricultores no campo e possibilitado a autossuficiência em suas propriedades. 

Isso se deve ao aumento e diversificação da produção. Para além de garantir mercado, o PAA 

promoveu, juntamente com o PNAE, a melhoria na qualidade de vida dos agricultores, os quais 

passaram a investir na propriedade e melhorar suas residências, com a aquisição de imóveis, 

automóveis e móveis. Além disso, destacamos a melhoria no que diz respeito à alimentação dos 

agricultores que, com a renda das vendas, passaram a se alimentar melhor e substituir 

refrigerantes e enlatados por sucos naturais e consumo das hortas. 

 
Apoio: PROEX/IFNMG  E SASA/UFVJM 
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SINT0863 - PROGRESSO: CONCEPÇÕES NO MUNICÍPIO DE 

RIACHO DOS MACHADOS-MG 
 

GERALDO MAGELA MATOS,MARIVALDO APARECIDO DE CARVALHO 

 
E-mail: magela01@yahoo.com.br 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: A mineração em Minas Gerais ultrapassa 300 minas em operação, responsável por 

aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% do total de minerais 

(IBRAM, 2013). Grandes empreendimentos produtivos geram expectativas econômicas e 

amplas discussões entre os diversos segmentos da sociedade, acerca das possíveis mudanças 

culturais, sociais, transformações dos arranjos produtivos e das paisagens. Verifica-se opiniões 

favoráveis e desfavoráveis a ideia de progresso na região. O recorte territorial dessa pesquisa é a 

comunidade rural de Piranga, localizada no município de Riacho dos Machados/MG, confinante 

da empresa canadense Brio Gold, para extração de ouro. A partir de 2009, esse empreendimento 

ficou conhecido como Projeto de Ouro de Riacho dos Machados em virtude das expectativas 

geradas com relação à melhoria das condições de vida da população. Foi proposto uma pesquisa 

para compreender a ideia de progresso na percepção dos moradores pré/pós instalação da 

mineradora. O progresso é o resultado de uma construção social, diante dos avanços de ordem 

moral e intelectual, do qual os caminhos para essa construção são conflituosos desde o nível 

individual, passando pelo grupal até a classe social, os conflitos são resolvidos, às vezes, por 

uma terceira alternativa para atender aos dois lados, no entanto, pode existir uma grande pressão 

com o uso da força ou por meio de compromissos políticos que ao final, favoreça apenas um 

lado. Em virtude do problema de pesquisa investigado, fez-se necessário a coleta de 

informações por meio da utilização de quatro instrumentos: observação de campo (método 

etnográfico, anotações, registros fotográficos, gravações e transcrições dos áudios), pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Para analisar as informações 

coletadas optou-se pela análise de conteúdo Bardin (2016). A análise dos resultados indicam 

que os elementos culturais e socioeconômicos forjados na comunidade fundamentam a ideia de 

desenvolvimento dos seus moradores/as, que se opõem a ideia das empresas de mineração. 

Durante as entrevistas, foram mencionadas preocupações sobre as consequências dos 

empreendimentos antes da fixação da infraestrutura minerária. Considerando a totalidade das 

entrevistas em unidades de codificação, destacam: a falta de confiança das/os moradores/as da 

comunidade no Estado; a percepção religiosa da comunidade; as formas de resistência. O 

projeto teve aprovação no CEP/UFVJM, parecer: 2355728. 

 
Apoio: AO MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE, SOCIEDADE & AMBIENTE 

(SASA); PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM); 

FAPEMIG; INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SAL 
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SINT0864 - Tensões e Conflitos no Território da Comunidade 

Cabeceira do Piabanha 
 

EDIVALDO FERREIRA LOPES,CLAUDENIR FÁVERO 

 
E-mail: edivaldocpt@gmail.com 

 
Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: Este trabalho é fruto da pesquisa realizada como parte do Mestrado Acadêmico em 

Estudos Rurais da UFVJM, que tem como objetivos investigar os processos de ocupação e o 

domínio fundiário na comunidade Cabeceira do Piabanha em Salto da Divisa/MG, baixo Vale 

do Jequitinhonha. Busca-se identificar os fatores que vem desencadeando diversos conflitos e as 

formas de organização e estratégias de resistência que a comunidade tem empreendido para 

defender o seu território, frente às pressões sofridas historicamente. É uma pesquisa qualitativa, 

ancorada na abordagem metodológica da pesquisa participante e da observação participante. 

Além da pesquisa bibliográfica, foram realizados os seguintes procedimentos: estudo de 

documentos da associação, documentos de terras e outros documentos oficiais e entrevistas 

semi-estruturadas com moradores da comunidade. A comunidade composta por 08 famílias, 

com 26 moradores residentes. As informações levantadas com a pesquisa revelam que a história 

da comunidade é perpassada por processos de expropriação e exploração causados por 

fazendeiros em que, direta ou indiretamente, o Estado Brasileiro, mais do que conivente, tem 

impulsionado alguns desses processos. Em 1959, o Governo mineiro titulou em nome de Sylvio 

Pimenta, 4500 hectares de terra, em área que já era habitada pelas famílias desde 1952. A partir 

da titulação, as famílias passaram a viver sob o mando do fazendeiro, que perdurou até o final 

de 1990. Nesta mesma década, a Mineradora Nacional de Grafite adquiriu direitos minerários 

dentro da área titulada ao fazendeiro e adjacências e passou também a fazer pressão sobre as 

famílias. Em 2008, sem consulta a comunidade, pelo decreto 44.726, o Governo mineiro criou o 

Parque Estadual do Alto Cariri sobrepondo a mesma área e impondo restrições ao uso da terra 

pelas famílias. Em 2013, iniciou a tramitação na Assembleia Legislativa de MG, o Projeto de 

Lei/PL 1480/2015 (antigo PL 4.743/2013) de autoria do Dep. Estadual Carlos Pimenta, 

propondo desafetar uma área de 368,72, onde residem as famílias da comunidade, mas que, ao 

mesmo tempo faz parte das áreas em que a Empresa Nacional de Grafite detém direitos 

minerários. É nesta encruzilhada, em meio a esse mosaico de interesses, que a comunidade tem 

buscado formas de permanecer em seu território ancestral. Para a comunidade, a terra não é 

apenas para produção de alimentos e geração de renda, mas sim, um bem coletivo, destinado a 

reprodução da vida da comunidade e dos demais seres vivos. 
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SINT0865 - TRANSIÇÃO AGRÍCOLA DE PROPRIEDADES 

RURAIS FAMILIARES EM REGIÃO DE PRODUÇÃO INTENSIVA 
 

IANNA SANTANA SOUZA,ROSANA PASSOS CAMBRAIA 
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Área: SOCIOLOGIA 

 

Resumo: Nas regiões mais intensamente cultivadas do país observam-se mudanças nos modos 

de vida dos agricultores familiares, com modificação nas formas tradicionais de cultivo de 

alimentos, biodiversidade, abundância e segurança alimentar, para o convencional 

predominante, cada vez mais especializado e dependente de pacote tecnológico. A produção 

agroecológica surgiu como forma de resistência contra uma estrutura produtiva geradora de 

dependência crescente, baseada na gestão renovável de recursos internos. Agroecologicamente 

há possibilidade de redução da dependência de insumos externos e ampliação, a médio prazo, do 

grau de autonomia da unidade produtiva, assegurando o equilíbrio biológico e avançando numa 

economia autárquica, auto-gestionada. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi conhecer o 

processo histórico da transição agrícola ocorrida em pequenas propriedades familiares do 

município de Unaí (Minas Gerais), caracterizada atualmente por intensa e tecnificada produção 

agrícola. O conhecimento das famílias dedicadas a agricultura sobre as mudanças que vem 

ocorrendo nas formas de cultivo dos alimentos contribui com a reflexão sobre as mudanças no 

modo de vida rural e consequentemente na percepção dos impactos que essas mudanças causam 

nos âmbitos social, ambiental, cultural e econômico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

baseada na teoria fundamentada, que conjuga a pesquisa empírica com a reflexão teórica, por 

meio da emersão dos processos sociais e dos processos psicológicos de base, que permeiam os 

fenômenos indagados. As fontes primárias de informações foram obtidas em entrevistas com 

agricultores familiares da Comunidade Tabocas (Unaí, Minas Gerais, Brasil). Além da 

realização das entrevistas, foram realizadas observações de campo e registro das situações no 

ambiente do local da pesquisa. Com esse trabalho de pesquisa e com a percepção social do seu 

contexto, em atividades que são fontes geradoras de mudança, está sendo possível o resgate da 

memória e dos valores das formas de plantios em policultivos utilizados no passado, capazes de 

dar sentido às lutas agrárias do presente. A presente pesquisa, baseada em dados obtidos 

diretamente com agricultores familiares, sob a perspectiva da sociologia rural, amplia a 

compreensão da transição agrícola que ocorre na região, subsidiando o planejamento de ações e 

programas que visam o bem-estar da população rural. 

 
Apoio: APOIO PPGER/FIH E DA PRPPG/UFVJM. PARECER N.2.451.185 CEP/UFVJM 
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SINT0866 - UFVJM: UMA UNIVERSIDADE PARA TODOS OU 

PARA POUCOS? 
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Resumo: A partir de um referencial teórico interdisciplinar, este trabalho objetiva discutir a 

instituição “Universidade” dentro dos propósitos de uma pesquisa de mestrado, iniciada no 2º 

semestre de 2017, no programa de mestrado acadêmico interdisciplinar em Estudos Rurais da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Intenciona, entre outras 

coisas, refletir se a UFVJM é uma instituição mono ou pluriepistêmica; elitista ou aberta a um 

processo de descolonização dos saberes, metodologias e pedagogias disciplinares; além de 

conhecer as perspectivas de acesso e manutenção das classes populares no ensino superior, em 

parte representadas por acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(LEC/UFVJM). Dialogamos com autores de diferentes áreas de conhecimentos entre os quais 

Paulo Freire (Educação), José Jorge de Carvalho (Antropologia) e Boaventura de Sousa Santos 

(Sociologia). Discorremos, nesse sentido, sobre a constituição da instituição universidade a 

partir de um olhar histórico, desde sua origem até seu surgimento no Brasil, seguida de 

ponderações sobre a universidade pública em um contexto globalizado, de mercado e neoliberal, 

o que possibilitou repensar o modelo acadêmico atual, em geral fragmentado, excludente e 

elitista. No Brasil, o surgimento das universidades remonta ao período colonial que sempre 

esteve imerso em uma luta de interesses, principalmente devido à dependência financeira do 

Estado. A permanência das classes populares no ensino superior, sabemos, se atrela a políticas 

de acesso e permanência até aqui implementadas, possibilitando interferir na realidade histórica 

de exclusão vivida por esses sujeitos. Nesse contexto, percebe-se que a UFVJM desempenha um 

papel estratégico para o desenvolvimento social, econômico e político dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, região conhecida por baixos índices sociais. Portanto, incentivar o 

acesso dos segmentos populares a ela, não significa abrir mão de sua qualidade enquanto 

instituição de ensino superior, mas sedimenta o processo de democratização da universidade 

enquanto bem público, sem distinção de classe, raça, sexo ou etnia. Assim, a questão que se 

coloca é possibilitar que haja uma construção com as classes populares e menos para elas. Num 

movimento menos paternalista e elitista e mais interepistêmico. Portanto, mais democrático e 

inclusivo. 
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SINT0867 - A DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE 

DIAMANTINA/MG NO INSTAGRAM: uma possível ferramenta de 

promoção do destino 
 

LUCIANA KARLA AZEVEDO,IZABEL CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA,JULIANA 

MEDAGLIA 

 
E-mail: luka.azevedo@yahoo.com.br 

 
Área: TURISMO 

 

Resumo: A internet vem representando um marco histórico na humanidade, rompendo 

fronteiras, transformando relações e trazendo novas demandas profissionais. Com o seu 

advento, foi possível o surgimento de novas tecnologias da informação e comunicação, como as 

redes sociais, que reúnem diversos perfis para compartilhamento de opiniões, vídeos e imagens. 

Essas transformações geraram também mudanças na maneira como o marketing é desenvolvido 

em instituições e destinos turísticos. Assim, produtos e destinos turísticos têm sido 

espontaneamente divulgados por meio do compartilhamento de imagens, relatos e vídeos de 

atrativos e locais. Diamantina/MG é um desses destinos, reconhecida em 1999 com o título de 

Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), que se destaca por sua beleza arquitetônica e sua história 

relevante para o Brasil, bem como por suas manifestações culturais e suas áreas naturais. Nesse 

contexto, o objetivo da pesquisa foi identificar a divulgação do patrimônio de Diamantina no 

Instagram, rede social de, principalmente, compartilhamento de fotos. Ao longo do ano de 2017, 

por meio da metodologia conhecida como netnografia, a pesquisa encontrou 17.278 postagens 

por meio da hashtag #diamantina. Dessas, analisou 4.268 imagens, de perfis (usuários) e 

páginas (instituições), identificadas como vinculadas ao patrimônio da cidade, representando 

25% das publicações, indicando como média mensal 387 publicações acerca do patrimônio de 

Diamantina. Das 4.268 imagens, 63% eram referentes ao patrimônio arquitetônico, 30% ao 

natural e 7% ao imaterial. Foram analisadas também 841 páginas (institucionais), sendo 94% 

relacionadas a instituições ligadas ao patrimônio cultural e, instituições e empresas voltadas ao 

turismo. Essas páginas apresentaram 787 publicações, das quais apenas 15% pertencem à 

Diamantina/MG. As considerações finais apontam que a promoção turística de marketing 

realizada via Instagram privilegiou imagens do patrimônio arquitetônico e foi realizada 80% por 

usuários em seus perfis e 18% por instituições em suas páginas. Ou seja, foi revelado que são as 

pessoas (visitantes e autóctones) que divulgam a cidade. Além disso, o fato de apenas 15% das 

páginas institucionais pertencerem à cidade de Diamantina, indica que instituições voltadas ao 

turismo têm utilizado de forma ineficiente o Instagram como ferramenta de promoção. 
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SINT0868 - ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS  

NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM DIAMANTINA 
 

RENATA FERNANDES DIAS COELHO,KATRINE SOUZA SILVA 

 
E-mail: renata.ufvjm.2014@gmail.com 

 
Área: TURISMO 

 

Resumo: Neste artigo será abordado a questão sobre acessibilidade nos meios de hospedagem, 

conforme definição de acessibilidade pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS / NORMAS BRASILEIRAS DE REGULAMENTAÇÃO (ABNT/NBR 

9050/2015). De acordo com os dados do censo do IBGE (2000), o Brasil apresentava 16,6 

milhões de pessoas com algum grau de deficiência visual. A importância do turismo acessível 

chama a atenção do Ministério do Turismo. Essa nova vertente foi devido aos mega eventos que 

o Brasil sediou. O investindo nesse segmento desde o ano de 2000, gerou a produção de 

materiais para auxilio do bom atendimento ao turista deficiente, e podem ser acessados no site 

www.turismoacessivel.gov.br. A pesquisa foi realizada na cidade de Diamantina, Minas Gerais. 

Deu-se a aplicação de questionário via e-mail a trinta e cinco estabelecimentos de meios de 

hospedagem, sendo, 12 hotéis e 23 pousadas, somente 4 pousadas e 3 hotéis responderam,   5 

pousadas foram devolvidos com notificação de que o endereço não foi encontrado,  1 não se 

enquadra no objeto de estudo, e 22  não retornaram resposta. A visita técnica se deu a 5 meios 

de hospedagem, sendo 4 em Diamantina e 1  no hotel fazenda onde foi observado e registrado as 

características pertinentes à pesquisa. Devido ao fato dos locais que originalmente eram 

residências e transformaram-se em meios de hospedagem, há uma certa dificuldade em se 

realizar algumas obras. O governo federal, através do MTur, criou programas de financiamento 

para empresas que se dispõem a fazer tais adaptações. A visita técnica ao hotel Fazenda Campos 

do Sonho, podemos observar as adaptações feitas para atender os deficientes de qualquer tipo de 

necessidade. Todas atendem às normas da ABNT/NBR, 9050/2015, de modo que o 

estabelecimento está certificado pelos órgãos competentes. Também é de extrema importância 

para uma hospitalidade satisfatória o treinamento adequado dos funcionários que estão na linha 

de frente e que são as primeiras pessoas a quem o cliente irá falar. Com relação à resposta ao 

tema investigado: - A acessibilidade para deficientes visuais nos meios de hospedagem de 

Diamantina -  os resultados não permitiram  afirmar de maneira categórica se há ou não 

acessibilidade, pois somente 11 dos 35 meios de hospedagem foram avaliados. Porém, desses 

11 respondentes, nenhum apresenta acessibilidade para deficientes visuais, o que corrobora com 

dados do IBGE (2011), segundo os quais apenas 1,3% das UH no Brasil são adaptadas. 
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SINT0869 - As tipologias do café da manhã na hotelaria: um estudo 

exploratório 
 

ROSILAYNE CRISTINA SANTOS,HELGA SILVA ESPIGAO 
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Área: TURISMO 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho foi identificar quais são as tipologias do café da manhã na 

hotelaria trazendo uma relação teórica entre o turismo e a hotelaria, a história da alimentação e o 

café da manhã na hotelaria. A pesquisa foi classificada como qualitativa exploratória descritiva. 

Com base na pesquisa exploratória, apresentam-se as três tipologias do café da manhã na 

hotelaria, conforme Castelli (2003): café continental; café tropical; e café americano. O café 

continental é composto por: “bebidas quentes (café, chá, chocolate); pão pequeno ou torradas; 

manteiga e geleias; e complementos (por solicitação do cliente e mediante pagamento extra)” 

(CASTELLI, 2003, p.459). O café tropical, por outro lado, possui em sua composição os 

seguintes itens: frutas, pães, frios, sucos, bebidas quentes entre outros (CASTELLI, 2003). Por 

fim, apresenta-se a composição do café da manhã americano: bebidas quentes, frutas diversas, 

sucos de frutas ou verduras, cereais, entre outros. Percebeu-se que, das tipologias apresentadas 

por Castelli (2003), o café continental possui uma quantidade inferior de itens. Os demais tipos 

de café da manhã analisados possuem, praticamente, os mesmos itens, variando sua composição 

com base na disponibilidade do alimento na região do hotel (ALVARENGA; ESTIMA; 

PHILIPPI, 2009). Registra-se que não são todos os hotéis que utilizam as tipologias de Castelli 

(2003) para identificar o tipo de café da manhã que oferecem. A pesquisa cumpriu seu objetivo 

registrando as tipologias do café da manhã na hotelaria. Por fim, sugere-se pensar em pesquisas 

que permeiam os hábitos de consumo no café da manhã na residência e quando se está em um 

meio de hospedagem; bem como, compreender a diferença entre variedade, quantidade e o 

consumo efetivo do café da manhã na hotelaria. Outra possibilidade de pesquisa está 

relacionada à análise dos registros nas mídias sociais sobre o que é café da manhã da hotelaria. 

Acredita-se que há um vasto campo de pesquisa sobre o assunto. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

8
8
2

  

 

 

 

 

 

 

SINT0870 - Impactos do rompimento da Barragem de Fundão sobre o 

histórico de realizações do Carnajaó 
 
CARLOS ALBERTO DIAS,JANETE HIGINO ALVES,SAMARA ALVES AVANZI ,SÔNIA MARIA 

QUEIROZ DE OLIVEIRA,THAMIRES GABRIELE MACEDO SILVA 

 
E-mail: carlosdiaspsicologo@gmail.com 

 
Área: TURISMO 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: O Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó, além de espaço para a 

prática de lazer dos residentes de Tumiritinga-MG, é palco de um dos maiores eventos regionais 

responsável pelo turismo sazonal, o Carnajaó. O evento atrai grande contingente de pessoas do 

Leste de Minas para o município, interessados não só pelas atrações que fazem parte da folia, 

mas também em se banhar na praia de água doce. OBJETIVO: O presente estudo tem por 

objetivo realizar uma análise referente aos impactos do desastre ambiental provocado pelo 

rompimento da Barragem de Fundão ocorrido em 05/11/2015, sobre o histórico de realizações 

do Carnajaó. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal, qualitativo, 

fundamentado em artigos publicados pelo Jornal Diário do Rio Doce (DRD), cujos textos 

abordam o Carnajaó e os impactos do desastre ambiental sobre o rio Doce. RESULTADOS: No 

dia 11/02/2015 o DRD lançou matéria na qual convidava residentes do Leste de Minas para 

participar do Carnajaó. Além da programação noturna de interesse para os foliões, anunciava 

torneio de futebol de areia e vôlei de praia, para os dias 15, 16 e 17. A exemplo do ocorrido em 

edições anteriores, os cinco dias de festa elevou em torno de seis vezes, o contingente 

populacional do município. Residentes e visitantes puderam banhar-se na prainha de rio, sob os 

olhares atentos de soldados do Corpo de Bombeiros equipados com CTI móvel, jet-ski e outros 

apetrechos. Neste mesmo ano, precisamente no dia 05/11/2015 ocorreu o rompimento da 

Barragem de Fundão que lançou trinta e quatro milhões de m³ de rejeitos de mineração de ferro 

no ambiente, sendo a maior parte carreada pelo rio Doce em direção ao mar. No dia 7 de 

novembro o DRD anunciou as primeiras vítimas da tragédia informando que a lama chegaria na 

região na tarde de domingo, dia 8. Sobre o Carnajaó que deveria ocorrer no período de 05 a 09 

de fevereiro de 2016, se fez um silêncio sepulcral. Tudo o que se tinha a fazer era contabilizar 

os números da tragédia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em 2018, no período de 09 a 13 de 

fevereiro, o Carnajaó volta a ocorrer na Praia do Jaó com previsão de três mil foliões ao dia. Os 

banhos na praia de água doce não foram liberados e uma equipe de cinco soldados do Corpo de 

Bombeiros ficaram em prontidão, para socorrer os raros cidadãos em perigo que no rio se 

aventurassem. Quando será novamente possível se banhar, sem temer os riscos à saúde gerados 

pela água do rio Doce misturada à lama da Samarco? Impossível precisar. 

 
Apoio: PIBICFAPEMIG; FAPEMIG PROCESSOS: CHE – APQ-02705-16; CHE – APQ-

01553-16 
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SINT0871 - Reflexões sobre a identidade da Praia do Jaó: atrativo 

turístico ou espaço de lazer e recreação? 
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Resumo: Considerado cartão postal de Tumiritinga, o Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó é 

um importante espaço utilizado para realização de diversas atividades de lazer, recreação e 

eventos de importância local e regional. Um deles, o Carnajaó que ocorre no período do 

carnaval, se constitui em uma atividade turística com potencial de captação de recursos tanto 

para o município quanto para a população. Neste contexto, tomando-se como referência os 

pressupostos teóricos e práticos do Turismo o presente estudo tem por objetivo qualificar a 

identidade deste Conjunto Paisagístico, de forma a estabelecer se ele se constitui efetivamente 

em atrativo turístico ou unicamente em espaço de lazer e recreação para a comunidade local. Na 

realização deste trabalho optou-se pelo método de revisão integrativa de literatura e análise de 

dados coletados em pesquisa de campo. Para a revisão buscou-se artigos científicos disponíveis 

no Portal de Periódicos Capes e Publicações de Turismo, em língua portuguesa e identificados a 

partir dos seguintes descritores: atrativo turístico, espaço de lazer, espaço de recreação.  Foram 

encontrados 22 artigos no Portal CAPES e 6 em Publicações de Turismo. Considerando os 

critérios de inclusão foram selecionados no primeiro caso 13, e no segundo 3, somando-se 16 

artigos incluídos no presente estudo. Segundo os autores por atrativo turístico deve-se 

considerar um local motivador ou pertencente a conjuntos turísticos capazes de atrair visitantes, 

promover desenvolvimento local e dispor de infraestrutura que atenda as demandas de turistas. 

Espaços de lazer e recreação são locais que permitem às pessoas desfrutar do tempo livre 

satisfazendo necessidades físicas, psicológicas ou sociais. Na pesquisa de campo foi 

identificado que na Praia do Jaó são realizadas atividades de lazer e recreação de forma contínua 

pelos residentes e ainda que ela recebe visitantes de outras cidades para desfrutar do espaço e 

participar de eventos que lá ocorrem. Além disso, o local dispõe de infraestrutura que garante 

seu bom funcionamento oferecendo conforto aos visitantes, requisito importante de um atrativo 

turístico. Conclui-se que o Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó se constitui tanto em espaço de 

lazer e recreação quanto em atrativo turístico da cidade de Tumiritinga. 

 

 
Apoio: UFVJM; PIBICFAPEMIG; FAPEMIG, PROCESSO N.: CHE – APQ-02705-16; 

PROCESSO N.: CHE – APQ-01553-16 
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SINT1145 - Análise espacial da oferta turística do Circuito dos 

Diamantes: subsídio ao planejamento do turismo 
 

LAIS MURTA ALVES MAIA,GUILHERME FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO 

 
E-mail: lais-murta@outlook.com 

 
Área: TURISMO 

 

Resumo: O turismo tem o espaço geográfico como seu principal objeto de consumo, 

transformando e construindo novas localidades. Desse modo, faz-se necessário o planejamento, 

sendo peça fundamental para o desenvolvimento regional, visando a redução dos impactos 

negativos e a maximização dos impactos positivos. Para que o planejamento ocorra de forma 

adequada torna-se necessário o conhecimento de informações fidedignas acerca do espaço 

geográfico.  Dessa maneira, o presente trabalho irá efetuar análises espaciais através de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e por meio dos dados adquiridos no site do IBGE e do 

inventário turístico do Circuito dos Diamantes, sendo realizado o cruzamento desses dados 

georreferenciados. O processo metodológico para a realização desse projeto ocorrerá da 

seguinte maneira: inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica dos temas planejamento do 

turismo, geografia do turismo, análise espacial do turismo, SIG e turismo e análise de 

multicritérios e turismo. A partir das informações encontradas no site do IBGE e dos Inventários 

turísticos do circuito, será construído um banco de dados georreferenciado. As análises espaciais 

de densidade e distribuição dos serviços e atrativos serão efetuadas, por meio do software 

ArcGIS. As informações espaciais contidas no banco de dados serão compiladas em um SIG, o 

que possibilitará desvendar padrões de da localização dos serviços e atrativos turísticos, 

utilizando a análise de multicritérios por data mining. Ao final do trabalho, através dos dados 

obtidos pretende- se enfatizar a importância do planejamento turístico para a promoção do 

desenvolvimento regional e a relevância do SIG na fase do diagnóstico para o levantamento de 

informações. Como produtos deste trabalho, serão confeccionados mapas a respeito das 

potencialidades turísticas do Circuito dos Diamantes. Espera-se que os conhecimentos 

resultantes da pesquisa sejam aplicados em prol do planejamento do Circuito dos Diamantes, 

visando um melhor desenvolvimento da atividade turística da região. 

 
Apoio:  
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SINT0872 - APROXIMAÇÃO ENTRE OS CONHECIMENTOS  

CULTURAIS LOCAL NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE 

CAPIVARI 
 

NANCI IBEIRO DE JESUS,KYRLEYS PEREIRA VASCONCELOS 

 
E-mail: nancirdejesus@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo:  
A educação vem sendo colocada como espaço muito importante para transformação de alguns 

dos problemas da sociedade, algumas mudanças são necessárias para a constituição da 

sociedade na qual deve ser democrática e com igualdade e inclusão, principalmente, do homem 

do campo. O presente trabalho teve como propósito discutir e analisar a respeito de como vem 

sendo trabalhado a cultura local na Escola Municipal Desembargador Dário Lins da comunidade 

de Capivari em Serro localizada no estado de Minas Gerais. O objetivo do mesmo foi observar a 

valorização e preservação da cultura local que os alunos e as alunas traziam do seu dia a dia 

unindo aos conteúdos escolares a fim integrar conteúdos interdisciplinares escolar com os 

conhecimentos tradicionais das culturas das localidades do entorno de Capivari. Foram 

realizados como procedimentos metodológicos: roda de conversa com os alunos, para ver quais 

sãos o conhecimento cultural local que eles trazem na bagagem; contação de histórias da região 

realizadas pelos pais; apresentação do Teatro Quatro Geração da comunidade na escola e 

discussão quanto à relevância do trabalho com a cultura local na escola. Esta pesquisa 

proporcionou o incentivo, o regaste e valorização cultural desde os anos iniciais do ensino 

fundamental. Entendendo ser importante para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, 

sociais e culturais dos alunos. Observamos que o trabalho escolar voltado para a cultura da 

comunidade tem se perdido à medida que a comunidade está migrando para outras regiões a 

procura de trabalho e renda e, também, devido a maioria destes conhecimentos não serem 

escritos por estar, em sua maioria, nas mentes das pessoas mais idosos da comunidade. Ao 

refletir na política de uma “Educação para Todos” faz se necessário garantir acesso e 

permanência dos estudantes na escola, em especial na Escola do Campo de forma a valorizar a 

cultura local da referida comunidade. Compreendemos que a importância desta pesquisa foi o de 

salvaguardar dos conhecimentos culturais da comunidade de Capivari que não tem nenhum 

registro escrito e estão, em sua maioria, as mentes dos mais idosos. Além disso, percebemos que 

estas habilidades culturais da comunidade estão se perdendo à medida que a maioria dos pais 

estão migrando para outras regiões a procura de trabalho e renda. 

 

 
Apoio: ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR DARIO LINS.JOSÉ LOURENÇO DE 

JESUS 
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SINT0873 - Ensino-aprendizagem da ortografia por meio do aplicativo 

GRAPPHIA 
 

VERA APARECIDA CORDEIRO SIQUEIRA,ADRIANA NASCIMENTO BODOLAY 

 
E-mail: vera.siqueira1@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar um jogo digital educativo para 

crianças que auxilia o ensino-aprendizagem da ortografia, possibilitando maior memorização 

das palavras pertencentes ao grupo das irregularidades. O jogo GRAPPHIA, desenvolvido por 

professores dos cursos de Sistemas de Informação e Letras da UFVJM será aplicado em escolas 

de Diamantina para alunos do quinto ano do ensino fundamental com menor desempenho em 

ortografia. Serão escolhidas duas turmas de cada escola na qual uma trabalhará as palavras 

através da metodologia tradicional e a outra terá acesso ao aplicativo. O jogo parte do princípio 

da contextualização das palavras, desenvolvendo sentidos como visão, audição e fala e ainda 

permitindo que o aluno grafe as palavras abordadas, espera-se que um mecanismo que com 

todas essas especificidades leve o discente a uma memorização mais rápida e a grafia de forma 

correta. Há de se atentar que a presença da tecnologia por si só não produz resultado e não é 

sinônimo de inovação na sala de aula. Uma das grandes preocupações desse projeto é com a 

formação do professor para que esse se sinta capacitado para mediar essa interação entre aluno e 

tecnologia, obtendo resultados satisfatórios. Utiliza como metodologia uma abordagem 

qualitativa de caráter experimental dos resultados e também conta com os relatos das 

observações do aplicador do jogo em sala. A perspectiva para este trabalho é de que o ensino de 

ortografia através do auxílio das TICs seja tratado com mais relevância, começando pela 

capacitação do professor para que, a partir do reconhecimento da presença e dos benefícios dos 

recursos tecnológicos para a educação, sejam criadas situações novas de ensino-aprendizagem. 

Almeja-se também contribuir para o desenvolvimento do ensino da ortografia, oferecendo um 

mecanismo facilitador do aprendizado das irregularidades de forma criativa, diferente das 

metodologias já utilizadas, que aguce cada vez mais a curiosidade do aluno para a leitura e 

consequentemente para a escrita. 

 

 
Apoio:  
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SINT0874 - OS DESAFIOS NA ATUAÇÃO DOCENTE: O SER 

PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

VALBER ANDRADE DOS SANTOS 

 
E-mail: valberandrade10@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: A atuação do professor homem na educação se tornou um caso de minoria, visto que o 

público feminino se expandiu na profissão docente. Na modalidade de Educação Infantil, os 

casos ainda são mais reduzidos, devido ao preconceito e discriminação existente por toda a 

sociedade. Os desafios que os professores homens enfrentam para desempenhar a profissão 

docente, ainda são motivos para muitos debates. Dessa forma, presente artigo foi organizado 

através de uma pesquisa bibliográfica, por meio de leituras, consultas e levantamento de dados, 

e embasado por autores que abordaram o assunto. Teve como objetivos refletir sobre o processo 

que provocou a redução da atuação masculina na profissão docente, em especial na Educação 

Infantil, buscando compreender a feminização no magistério. Pretende nesta direção, levantar 

questionamentos sobre as discriminações e preconceitos sofridos pelos profissionais atuantes na 

área em especial, na educação Infantil, por lidar com crianças pequenas. No decorrer da 

pesquisa concluímos que os desafios relacionados às atuações dos homens na sala de aula 

defrontam com as questões da discriminação e do preconceito, que colocam estereótipos de que 

se procura a profissão docente por ser homossexual. No entanto, são muitos os professores que 

se interessam pelo magistério, e, consequentemente pela profissão docente, e se deparam com 

tais questionamentos. Sabemos que está longe de se ter uma escola inclusiva, por que vivemos 

numa sociedade discriminativa e preconceituosa que impede os docentes de desenvolverem suas 

práticas pedagógicas dando sentido à sua formação, apenas pela diferença de gênero sexual. 

Sociedade, esta, que devia estar prezando pela inclusão, pela educação, pelos valores, e 

principalmente, pelo crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Atuação Masculina. Profissão Docente. 

 
Apoio: UFVJM. 
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SINT0875 - Química das Sensações 
 

FRANCIMARA DINIZ RIBEIRO,KARINA MENDES MORAIS,LAVINIA DE SOUZA 

FREITAS,MARCUS VINICIUS ANJOS SILVA,MILENE MARCELA MACEDO 

BARBOSA,RENÊ MÜLLER GONÇALVES DE SOUZA BRAGA ,ANGÉLICA OLIVIRA DE 

ARAUJO 

 
E-mail: francimaradiniz8@gmail.com 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente e captar 

diferentes estímulos ao nosso redor. Explicar os sentidos utilizando conceitos de química pode 

proporcionar uma boa contextualização e aprendizagem de conceitos nas aulas de ciências. As 

explicações sobre o funcionamento dos sentidos não é puramente biológica, mas se expande 

para várias áreas do conhecimento. Explorar a química presente no cotidiano traz relevância e 

contextualização para os conceitos abordados, facilitando para os estudantes entenderem os 

fenômenos associados aos sentidos, quando são explicadas as situações que ocorrem à sua volta. 

Com o objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e discutir sobre os cinco 

sentidos e os órgãos responsáveis pela sua percepção; bem como a  função de cada um dos 

sentidos; o PIBID Química da UFVJM aplicou um jogo  de tabuleiro para os  alunos, do 9 ano, 

da Escola Estadual Gabriela Neves, chamado a “Química dos Sentidos”, que contava com cartas 

com perguntas que os estimulavam a  refletir e aprender sobre os sentidos de maneira lúdica. 

Foram usados para aplicação do jogo 4 dados, 4 tabuleiros com ilustrações relacionadas ao tema 

do jogo, feitos de papelão, e cartas com perguntas relacionadas com o tema.  As cartas, o 

tabuleiro e o dado foram fornecidos aos alunos. Cada tabuleiro permitia 5 participantes por vez. 

Pelas regras do jogo, quem acertasse as charadas propostas avançava ate chegar ao final e assim 

ser o ganhador . 

Com o desenvolvimento dessa atividade com foi possível perceber a viabilidade do  trabalho 

com jogos na sla de aula, de forma a construir conhecimento e revisar os conteúdos. Para que 

isso aconteça, é preciso que o educador selecione e correlacione situações-conteúdos com a 

atividade lúdica,  por meio de ferramentas didáticas, como foi citado anteriormente. É buscando 

novas maneiras de ensinar que acreditamos ser possível melhorar o ensino e  conseguir uma 

educação de qualidade, que realmente consiga ir ao encontro dos interesses e necessidades do 

estudante. Acreditamos que a atividade tenha colaborado para a motivação, interesse e melhor 

aprendizagem dos estudantes da Educação Básica e para a formação, inicial e continuada, 

docente.  

 

 
Apoio: UFVJM, CAPES, PIBID, TRPPG, ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GABRIELA 

NEVES 
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SINT0876 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A QUESTÃO DA 

AUSÊNCIA DO DOCENTE ESPECIALISTA 
 

BÁRBARA NAYARA DE SOUZA AZEVEDO,JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

 
E-mail: baubinhaazevedo@yahoo.com.br 

 
Área: ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: O trabalho apresenta experiência do estágio supervisionado no ensino infantil e revela 

a problemática ausência de um professor especialista com formação em Educação Física na rede 

pública municipal de Diamantina-MG.  

O estágio supervisionado nos cursos de Licenciatura é previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação n°. 9.394/96, e consta a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária total de 400 

horas. A finalidade do estágio supervisionado é a de inserir o Licenciando ao universo da 

cultura escolar. Sua fundamentação político-pedagógica orienta para uma formação crítica, 

emancipatória e progressista, na qual, o Licenciando irá confrontar-se com a realidade do ensino 

público e privado brasileiro, tendo em vista que, possibilita a aquisição de uma práxis educativa 

que amplie o diálogo com a diversidade (UFVJM, 2017).  

O estágio na Educação Infantil foi realizado em CMEIs e Escolas da Rede Pública Municipal de 

Diamantina MG. Compreendemos que o espaço da escola pública seja aquele de maior riqueza 

em razão da significativa presença da diversidade. As diferenças de ordem étnico-racial, classe, 

gênero, religiosa, cultural, regional, sexualidade, gênero, deficiência, entre outras, são 

representadas neste espaço educativo (UFVJM, 2017). 

O CMEI tem capacidade para atender até 120 crianças de 0 a 5 anos em horário integral, com 

estrutura totalmente voltada para as necessidades de crianças pequenas e com bom espaço físico 

para realização de atividades ao ar livre. 

Realizar o estágio nos dois turnos foi importante para nós, pois percebemos, na prática, o que 

Vigotsky (apud Góes, 2006) fala que o desenvolvimento da criança sofre influência do meio em 

que ela está inserida.  

Conversando com professoras, conhecemos um pouco da realidade de cada criança mostrando o 

que Piaget e Vigotsky falam que a criança reflete o meio em que vive, fazendo-nos 

compreender, na prática, o que estudamos na teoria. 

Percebemos, também, aquilo que Wallon (apud Cerisaria, 1997) compreende que “a afetividade 

é um eixo norteador” uma vez que todas as professoras e educadoras da escola são conhecidas 

pelos alunos como “tias”, trazendo uma familiaridade para dentro da escola. 

Nosso estágio foi acompanhado de uma turma específica, regido por uma pedagoga no turno da 

manhã e uma educadora no turno da tarde. Embora tenha sido de grande aprendizado, sentimos 

a falta de um profissional na área da Educação Física, que pudesse contribuir efetivamente para 

nossa formação profissional. 

 

 
Apoio: AO PROFESSOR MARCELO SIQUEIRA POR NOS GUIAR DURANTE O 

ESTÁGIO CONTRIBUINDO PARA NOSSA FORMAÇÃO 
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SINT0877 - Como os livros didáticos de Língua Portuguesa se 

apropriam das Histórias em Quadrinhos para o ensino da língua 

escrita? 
 

ERIKA GABRIELLA MENDES SILVA,ERIKA VIVIANE COSTA VIEIRA 

 
E-mail: gabriela_badaras@hotmail.com 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: O objetivo do estudo foi compreender como o gênero textual história em quadrinhos é 

apropriado pelos livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino da língua escrita. O objeto 

de pesquisa foi limitado a três livros didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental de três escolas 

estaduais, duas pertencentes ao Munícipio de Diamantina, MG, e uma ao município de 

Francisco Badaró, MG. O propósito foi averiguar a quantidade de quadrinhos encontrados nos 

livros didáticos, levando em consideração os contextos em que foram utilizados, com o intuito 

de analisar como este gênero é explorado para o ensino da língua escrita. Após a análise dos 

quadrinhos, eles foram separados em quatro categorias: leitura de histórias para a discussão de 

temas (ANDRADE, 2013); entretenimento; atividades voltadas para os aspectos gramaticais; e 

atividades de leitura e interpretação de texto. Para a realização desse trabalho, apoiamo-nos nos 

estudos dos gêneros, segundo Schneuwly e Dolz (2004), e Marcuschi (2011), bem como em 

documentos oficias, a exemplo dos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (1997) e do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático - Alfabetização e 

Letramento e Língua Portuguesa (2016). No que concerne aos estudos dos quadrinhos na 

educação utilizamos como base os termos de Paiva (2013) e Andrade (2013). A partir dessa 

pesquisa, pôde-se perceber nos livros didáticos analisados que, de modo geral, o gênero textual 

história em quadrinhos tem os seus recursos pouco explorados, sendo trabalhado de forma 

superficial o ensino da língua escrita. 

 
Apoio:  
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SINT0878 - CONCEPÇÕES DE GRAMÁTICA DE PROFESSORES 

DE LÍNGUA PORTUGUESA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE 

DIAMANTINA-MG 
 

MANOEL DE BRITO OLIVEIRA,ADRIANA NASCIMENTO BODOLAY 

 
E-mail: mdebritooliveirasegundo@gmail.com 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: O presente projeto trata-se de uma investigação sobre qual as concepções de 

gramática está presente na prática dos professores da rede básica de ensino, na cidade de 

Diamantina-MG. Atualmente, no campo teórico, temos várias definições do que é gramática, 

como por exemplo, as definições de Perini (2000), Silva (2002) e Travaglia (2005). E em 

contraponto ao conceito de gramática, temos o de Análise Linguística, defendido por Mendonça 

(2007). Os dois são essenciais para entender a prática do ensino de gramática na escola. Diante 

dessa variação terminológica e da importância dos estudos gramaticais nos perguntamos: qual a 

concepção de gramática dos professores e de que forma esse conteúdo é abordado em sala de 

aula? Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e como ferramentas de coleta 

de dados serão utilizados os instrumentos: entrevista gravada, diário de campo e pesquisa 

documental. Esta última nos permitirá extrair dados de documentos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), Conteúdos Básicos Comuns (CBC),Base Nacional Comum e 

outros, que nos ajudarão a compreender as definições teóricas das quais tomaremos como base 

para discutir o que é gramática? A análise será feita por meio da Análise do Discurso, tomando 

como base os estudos semiolinguísticos de Patrik Charaudeau (2001).  

SEGUNDO MBO*, BODOLAY AN. 

 

 
Apoio:  
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SINT0879 - Culturas, Currículos e Identidades: Aproximações no 

campo escolar 
 

FRANCIELY CARDOSO DE ALMEIDA ,REGINA CÉLIA DO COUTO 

 
E-mail: francielycda@hotmail.com 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: A escola através do currículo produz e reproduz culturas. Nesse sentido, é importante 

identificar de que forma as escolas, por meio dos seus currículos, se utilizam das culturas locais, 

populares, infanto-juvenis nos conteúdos ensinados. Discutir as relações entre os currículos e as 

culturas nos espaços escolares podem nos revelar as questões das diferenças culturais presentes 

nesse espaço. Desta forma trazemos para a discussão resultados preliminares da pesquisa que 

temos desenvolvido em uma escola de ensino fundamental I da Rede Municipal de Educação 

em Diamantina, MG, que tem por objetivo investigar como as culturas são trabalhadas nos 

currículos dessa escola. Buscamos entender quais as culturas são trabalhadas nos currículos; 

como e se as diferentes culturas propriamente locais, populares, infanto-juvenis, são inseridas 

nos currículos dessa escola. Esta pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação- PPGEd, da UFVJM, socializa resultados obtidos por meio de análise bibliográfica 

sobre os temas culturas, currículos, e identidades. Discutimos assim as relações existentes entre 

esses temas, com o objetivo de apresentar o pensamento de alguns dos estudiosos dessas áreas, 

tais como Hall, (2003,2011); Candau (2011); Lopes e Macedo (2011); Sacristán (2000) entre 

outros, traçando o caminho teórico da investigação. Entendemos as culturas como práticas de 

significação presentes na sociedade, e a escola como um espaço cujas diferentes culturas estão 

presentes. Nesse sentido, é preciso refletir sobre as relações culturais presentes na escola. 

Compreendemos que por meio do currículo, a escola é um ambiente onde os conhecimentos são 

selecionados, distribuídos, ensinados e apreendidos, e que as relações de poder que acontecem 

na sociedade refletem na construção curricular, pois o currículo, é uma seleção cultural, como 

tem nos ensinado Candau, (2011); Sacristán (2000); Silva (1995). Ao aproximarmos as 

temáticas culturas e currículos, do conceito de identidade, nos interessa entender de que maneira 

a seleção de culturas no currículo influencia na construção identitária dos estudantes. 

Salientamos que entendemos identidade ao modo de Hall (2011) como um processo inacabado. 

Portanto pensar nas culturas como constructo dos currículos significa entender como e porque 

algumas possuem mais destaque que outras e como essa postura em sala de aula pode ampliar o 

vínculo de pertencimento dos estudantes com suas culturas sejam locais, populares, infanto-

juvenis. 

 

 
Apoio: PLATAFORMA BRASIL E PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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SINT0880 - Discutir relações de gênero no espaço escolar: 

possibilidades e desafios 
 

LUDMILA LINS BEZERRA,DENISE DA SILVA BRAGA 

 
E-mail: ludlins_@hotmail.com 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: No cenário das lutas sociais por uma escola de qualidade, não há como excluir a 

problemática das questões de gênero, buscando desenvolver o respeito às diferenças (sejam de 

gênero, cor, raça, etnia ou orientação sexual). Especialmente nas cenas contemporâneas, nas 

quais a própria negação do debate acaba por fomentar a inclusão da temática à pauta de 

discussões. O conceito de gênero diz respeito às noções de masculino e feminino construídas 

socialmente. Dialogar sobre gênero na escola é uma forma de romper as barreiras construídas 

culturalmente ao longo do tempo. Ao contrário do fator biológico (sexo), o gênero é 

socialmente (re)produzido, moldado e aprendido, que limitam as possibilidades dos corpos 

gendrados à genitália que evidencia o sexo biológico, gerando expectativas de uma coerência 

sexo-gênero que responda à normalização das concepções do que é ser homem e mulher. Esta 

pesquisa situa-se no campo dos Estudos de Gênero e tem como foco refletir a importância de 

inserir as questões de gênero como conteúdo curricular no espaço da escola. Objetivamos 

refletir e discutir a importância de se trabalhar gênero no ambiente escolar. Para tanto, 

utilizamos abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica acerca do tema. Na construção 

teórica, buscamos fundamentar nossas problematizações pautadas em: Joan Scott (2005); 

Guacira Louro (2011); Mª Eulina Carvalho (2000) que percebem o gênero como um conceito 

socialmente construído ao longo da história nas diversas sociedades e culturas. Kishimoto e 

Ono(2008), evidenciam que, desde a infância, meninas e meninos são estimulados a se 

comportarem de maneiras diferentes: menino tem que ser forte, valente, não pode chorar; 

enquanto a menina tem que ser doce, serena e sentimental. É interessante refletirmos como as 

questões de gênero são naturalizadas no espaço escolar, refletir como as práticas pedagógicas 

muitas vezes ofuscam potencialidades por estar “fora do padrão”, uma menina que tenha bom 

desempenho no futebol, por exemplo. Para superar as distorções naturalizadas, é importante o/a 

educador/a junto com o/a estudante construa conhecimentos que superem qualquer forma de 

opressão preconceito. Assim, é esperado que as práticas pedagógicas sejam vinculadas ao 

contexto escolar e a sociedade em geral, incluindo atividades de significação, possibilitando 

uma transformação social e política problematizando os modelos normalizados do ser mulher ou 

homem. 

 
Apoio:  
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SINT0881 - Planejamento na Educação Infantil 
 

GRASIELE APARECIDA SANTOS,DENISE DA SILVA BRAGA 

 
E-mail: grasiasantos@yahoo.com.br 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: Ao final do século XVIII, vários estabelecimentos de ensino, com denominações 

diversas, foram criados para caracterizar um espaço destinado especialmente para crianças 

menores de sete anos. Com o ingresso da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho aparece 

à instituição chamada creche destinada aos cuidados de crianças de zero a três anos com 

características extremamente assistencialistas. Com o processo de ampla participação dos 

movimentos sociais, comunitários das mulheres e também das próprias lutas dos profissionais 

da educação, estes espaços passam a incorporar para uma instituição que cuida e educa. A 

conscientização do direito a educação e o reconhecimento da criança de 0 até 5 anos,  

apresentamos a discussão de uma pesquisa que será desenvolvida na Rede Municipal de 

Educação de Diamantina, MG, que tem por objetivo analisar como as professoras da Educação 

Infantil concebem o planejamento da prática pedagógica em creches e pré-escolas. Buscamos 

analisar os documentos legais que norteiam o currículo da Educação Infantil no Munícipio 

estabelecendo aproximações e distanciamentos com os documentos produzidos em âmbito 

nacional pelo Ministério da Educação (MEC). Esta pesquisa vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGED, da UFVJM, socializa resultados por meio de análise 

bibliográfica sobre os temas planejamento, educação infantil e docência. Discutimos assim as 

relações existentes entre as temáticas como o objetivo de apresentar a reflexão de alguns 

estudiosos dessas áreas, como Vasconcellos (2006), Gamboa (2012), Gandim (2013), Ostetto 

(2000), Kramer (1995), Oliveira (2002), entre outros, traçando o caminho teórico da 

investigação. Compreendemos que o planejamento deve ser entendido como um instrumento 

capaz de intervir em uma situação real para transformá-la, como tem relatado por Vasconcellos 

(2000). Neste sentido, a trajetória da educação infantil assumiu funções e objetivos diversos ao 

longo da história: assistencialismo, compensação, preparação para alfabetização, formação 

integral das crianças (Nunes, 2009, Oliveira, 2007, Rocha, 2009). Apesar dos avanços 

apresentados na legislação, no que diz respeito ao reconhecimento da criança os desafios a 

serem enfrentados são inúmeros, envolvendo desde condições de infraestrutura, planejamento 

pedagógico com as crianças menores, formação continuada e em serviço dos profissionais que 

atuam nessa área. 

 
Apoio: UFVJM E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIAMANTINA - MG 
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SINT0882 - UM ESTUDO SOBRE ESCOLA DE TEMPO 

INTEGRAL: contribuições para o ensino de matemática e a nova 

proposta de Educação Integral SEE/MG 
 

IRACEMA NEVES LIMA,KYRLEYS PEREIRA VASCONCELOS 

 
E-mail: nevesiracema03@gmail.com 

 
Área: CURRÍCULO 

 

Resumo: O objetivo principal desse artigo foi investigar as práticas matemáticas em turmas de 

tempo integral, conhecendo as metodologias utilizadas e sua relação com a educação campo, e 

compreender o que tangencia a nova proposta da SEE/MG 2017 nessa modalidade de ensino. 

Para isso utilizamos do aporte teórico Deodato(2012); Knijnik(2004);Vasconcelos(2011) entre 

outros.Dessa forma as Diretrizes da Educação do Campo, lançadas no final do ano de 2015 

aponta em seu artigo 3º,V das Diretrizes da Educação do Campo como um de seus princípios da 

“valorização da identidade da escola do campo, considerando as práticas socioculturais e suas 

formas específicas de organização do tempo, por meio de projetos pedagógicos com conteúdos 

curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos estudantes do campo”. Nesse 

sentido, Vasconcelos(2011,p.24) ao se referir a proposta de etnomatemática, concorda com 

Knijnik(2004) que considera importante “analisar as culturas populares sob uma perspectiva de 

uma autonomia, associando-as às condições sociais dos grupos estudados, sem esquecer que, 

quando comparadas sociologicamente com as culturas hegemônicas, elas se mostram 

desigualmente diferentes. Embora seja uma nova proposta lançada e que ainda não possui 

avaliação de resultados o referido documento traz implícito o desejo de  contribuir para a 

efetivação do que está disposto nas Diretrizes na Política Pública de Educação do Campo de 

MG, propondo a Formação Campo Integral. Acreditamos que a  matemática que é desenvolvida 

nas aulas na turma de tempo integral da escola analisada deverá ter um novo plano de ação 

elaborado agora considerando os alunos do campo e não mais um planejamento de aulas que se 

concretiza em  poucos momentos dedicados á disciplina ou que não tenha relação com a 

formação do cidadão ao contrário do  durante o período observado. Assim, é preciso repensar a 

matemática no tempo integral adotando as práticas matemáticas acadêmicas ou escolares onde 

estejam presentes práticas cotidianas significativas como práticas sociais. Desse modo se 

apresenta como uma alternativa a aprendizagem interdisciplinar buscando a compreensão de 

fenômenos em sua totalidade, respeitando a especificidade das disciplinas.Podemos concluir 

que os resultados anteriores à nova proposta indicaram que o tempo integral não se concretizava 

e não atendia as demandas dos sujeitos do campo continuando por reproduzir os tratamentos 

desiguais e excluindo-os de conhecimentos dos sujeitos da cidade. 

 
Apoio:  
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SINT0883 - A ATUAÇÃO DO PIBID-QUIMICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: O PROJETO QUÍMICA NA COZINHA 
 

RENÊ MÜLLER GONÇALVES DE SOUZA BRAGA ,KARINA MENDES MORAIS,MILENE 

MARCELA MACEDO BARBOSA,FRANCIMARA DINIZ RIBEIRO,LAVINIA DE SOUZA 

FREITAS,MARCUS VINICIUS ANJOS SILVA,ANGÉLICA OLIVIRA DE ARAUJO 

 
E-mail: rene.braga@ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Durante o segundo semestre de 2017 desenvolvemos na escola o projeto Química na 

cozinha, com duração de oito aulas, cada aula trabalhando um tópico da química correlacionado 

com os processos químicos observados na cozinha. O projeto teve como objetivo mostrar para 

os alunos que a química está presente em nosso dia- a- dia e o desafio foi levar um pouco de 

química de forma contextualizada, para os alunos do ensino fundamental. As atividades 

desenvolvidas foram: (1) A construção da pirâmide alimentar; (2) o processo enzimático de 

escurecimento de frutas; (3) o uso dos indicadores ácido/base; (4) os processos de fermentação 

química e biológica; (5) a química presente no  café; (6) o funcionamento da geladeira; (7) as 

propriedades coligativas e (8) a termodinâmica química relacionada aos principais processos 

onde há absorção e liberação de energia. Todas as atividades tiveram duração de, em média, 

1hora e 20 minutos. Tivemos a participação de, em média, 13 alunos.  

Inicialmente foi realizado um encontro a fim de apresentar o projeto para escola e para os alunos 

que receberam muito bem a ideia. Logo em seguida iniciou-se as atividades com a aula sobre 

fermentação em que o principal objetivo foi trabalhar com os alunos, o que era o processo de 

fermentação e os diferentes tipos de fermentação existentes. Como atividade prática 

experimental, realizamos a produção de iogurte, baseado na fermentação láctica. As 

aulas/atividades que se seguiram tiveram como base o mesmo modelo:  momento de discussão 

inicial para levantamento de concepções prévias dos alunos, apresentação em uma aula 

dialogada, seguida de exemplos e experimentos relacionados com o tema proposto.  

Percebeu-se que as atividades devem ser planejadas de acordo com o andamento do conteúdo 

para ajudar ao máximo a compreensão e consolidação deste. Muitas vezes as atividades são 

planejadas de forma geral e esquecemo-nos de priorizar a individualidade de cada turma. A 

ocorrência de contratempos deve ser contornada de acordo com o andamento das atividades e 

com a demanda/cronograma da escola.  

Após a aplicação do projeto e da avaliação via questionários, constatou-se que a maioria dos 

alunos considerou ter um bom aprendizado, o que refletiu nos resultados quantitativos, sendo 

que as atividades proporcionaram uma forma diferenciada de construção do conhecimento, 

gerando bons resultados. 

 
Apoio: UFVJM, CAPES, PIBID, PRPPG, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIELA 

NEVES 
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SINT0884 - A ESPELEOLOGIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 

UMA ABORDAGEM CONCILIANDO MATERIAL DIDÁTICO E 

TEORIA 
 

DIEGO ROCHA FERREIRA,HUMBERTO CATUZZO 
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Resumo: Atualmente no Brasil temos em média 6.511 cavernas catalogadas, de acordo com o 

Cadastro Nacional de Cavernas – CNC, sendo 4.275 em calcário, 808 cavernas em rochas 

metassedimentares (quartzito e formação ferrífera) e 1.253 em outras litologias, mas de acordo 

com Piló e Auler (2011) esse número representa apenas 5% de todo potencial de cavidades 

naturais subterrâneas em território nacional. Considerando a pouca demanda de trabalhos 

científicos nos quartzitos da serra do Espinhaço Meridional se faz necessário à exploração, o 

mapeamento e a caracterização destas cavidades a fim de ampliar os conhecimentos e a 

preservação do meio ambiente nesta litologia, além de contribuir para banco de dados 

espeleológico nacional. Nessa perspectiva, também se torna de grande relevância transmitir esse 

conhecimento para alunos e professores de forma clara para que possam situar-se 

geograficamente nesse ambiente e compreender a importância da preservação desse patrimônio. 

A geografia ensinada nas escolas pouco sofreu alterações ao longo dos anos, ou seja, não 

acompanhou novas metodologias de ensino, aplicando um conhecimento ao aluno com pouco 

significado, pois esse se torna repetitivo e desinteressante. Vários são os motivos dessa não 

mudança, uma delas são as condições das escolas públicas, as quais em diversos casos não 

apresentam o mínimo de infraestrutura. Entretanto é necessário lembrar que existem recursos 

como uma saída a trabalhos de campo, a biblioteca da escola, o pátio da escola, leitura de 

artigos de jornal e revista relacionados à matéria dentre outros, como a confecção de maquetes, 

que podem fazer com que o aluno tenha outros meios até mesmo de fácil acesso sobre os 

assuntos geográficos. Por isso, um dos objetivos desse trabalho foi contextualizar o uso de 

maquetes e as possibilidades que essa metodologia pode despertar em sala de aula. 

Para realização desse trabalho foram feito levantamentos bibliográficos sobre o ensino de 

geografia, pesquisa sobre a utilização de novos recursos metodológicos na Educação Escolar, 

além de campanhas de campo, nas quais foram feitos o levantamento topográfico e 

caracterização da cavidade. Para criação do esboço da maquete foi utilizado apenas três perfis 

da gruta, o primeiro que constitui a boca da cavidade no sentido perpendicular ao seu 

desenvolvimento, da entrada da cavidade até a parede final do salão principal e  do corredor 

após o salão principal até a parede final. 

 

 
Apoio: UFVJM / GAIA 
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SINT0885 - A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO 

PROFESSOR/ALUNO NA SALA DE AULA E AS 
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JUSSARA DE OLIVEIRA NUNES,ROSILENE DA LUZ GOMES,JACQUELINE APARECIDA 

PEREIRA,WELLINGTON DE OLIVEIRA 

 
E-mail: jussara.oliveira.nunes@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A relação professor/aluno é uma das principais características para uma boa 

aprendizagem,para o desenvolvimento de uma aula interessante,além de ser uma das maneiras 

de formar alunos educados,interessados e dispostos a desenvolver as atividades em sala de aula 

de maneira compreensiva.Uma boa relação entre o professor e o aluno também é sinal de que a 

formação do professor o tornou capaz de resolver os prováveis problemas em sala de 

aula,através de diálogo e de compreensão,de forma a passar ao aluno segurança de ter no 

professor uma figura amiga.  

        Porém para que se consiga ter uma relação propícia para o aprendizado das crianças faz-se 

necessário que haja muito diálogo,compreensão e respeito entre professor e aluno.  

        Ao entrar na sala de aula, o professor tem um desafio que é pensar na relação 

professor/aluno construída no âmbito da sala de aula,e, no processo de ensino e aprendizagem 

gerada nessa relação.Isso por que de acordo com Abreu e Masetto (1990),a sala de aula é um 

ambiente de diversas realidades,portanto,“mesmo estando limitadas por um programa,um 

conteúdo,um tempo predeterminado,normas diversas da instituição de ensino etc.,o professor e 

o aluno,interagindo,formam o cerne do processo educativo”(p.113).Ressalta nesse sentido os 

autores,que a relação entre as partes na sala de aula e na escola,surge numa situação de encontro 

e convívio, “conforme o rumo que tome o desenvolvimento dessa interação,a aprendizagem do 

aluno pode ser mais ou menos facilitada” (ABREU e MASETTO, 1990, p.113).  

        Compreende-se que além da relação fundamentada no diálogo,o professor precisa ser 

criativo em sala de aula,para trabalhar de forma à auxiliar o aluno a construir, ele próprio,o 

aprendizado,tendo o professor como mediador,alguém que vai intervir nas dificuldades e 

desafios encontrados por eles,e auxiliá-los a vencer o desafio. Para isso,“[...]o professor deve ter 

propostas claras sobre o que,quando e como ensinar,a fim de trocar o planejamento de 

atividades de ensino para a aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus 

objetivos”(SILVA e NAVARRO,2012,p.97). 

        O desenvolvimento das práticas pedagógicas dará mais resultado partindo da interação 

professor e aluno, em consonância com metodologias diversificadas. Inovando as formas de 

aulas, e planejando-as o professor estará buscando alternativas para as aulas serem mais 

criativas e diversificadas e também preparar projetos que envolvam toda equipe escolar. 

 

 
Apoio: AO NOSSO ORIENTADOR PROF. DR. WELLINGTON DE OLIVEIRA 
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Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O processo educacional que temos hoje, na maioria das vezes centra suas atenções 

somente no repasse de conceitos e conteúdos básicos, onde a atenção maior deveria ser 

incentivar a aprendizagem do aluno associada ao prazer e a vontade de adquirir o conhecimento. 

Os problemas relacionados á aprendizagem está na maior parte relacionada unicamente com os 

métodos de ensino utilizados. Dessa forma, o presente trabalho apresenta o lúdico como 

alternativa metodológica com o objetivo de demonstrar a importância do mesmo no processo de 

ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes. Além disso, possibilita uma análise de como o 

uso da ludicidade auxilia nas relações, emoções, desenvolvimento físico-motor e na formação 

moral.  

O projeto é estruturado na forma qualitativa, com exploração de métodos, discussões em grupo 

e descrição através de leituras bibliográficas. Consiste em apresentar atividades interativas que 

transmita o conhecimento de modo que os alunos participem de forma ativa, possibilitando 

assim uma análise dos resultados, com a finalidade de determinar sua eficiência e os pontos 

positivos. 

Empregando o lúdico de forma adequada, auxilia-se no processo de ensino/aprendizagem e no 

desenvolvimento físico/emocional de crianças e adolescentes, pois dentro da sala de aula ele 

estimula a criança a ter prazer e vontade de aprender e incentivar a construção de novos 

conhecimentos. Desta forma estaremos contribuindo para o desenvolvimento da criança, pois 

por meio das atividades desenvolvidas com os jogos, eles se preparam para a vida, assimilando 

cultura, interagindo e adaptando-se às condições do mundo. Com o uso de brinquedos, jogos e 

brincadeiras é possível estabelecer relações de vínculo e interação com o próximo, mostrando-se 

a importância de se seguir regras, estimulando o uso da lógica, trabalhando com a criatividade e, 

como consequência, auxiliando no conhecimento e desenvolvimento. 

 A metodologia de forma lúdica promove além da aprendizagem o estabelecimento de relações 

cognitivas pelo fato que o ato de brincar não proporciona somente a aprendizagem do conteúdo 

escolar, mas também é uma forma de fazer com que o aluno pense de uma forma estratégica e 

ágil para que se chegue a um resultado, pois brincando se aprende sobre a vida. Portanto, o 

lúdico deveria ser introduzido pelos educadores como alternativa, pois o uso da ludicidade 

permite que o educando desenvolva uma nova visão do mundo melhorando assim a 

aprendizagem. 

 

 
Apoio:  
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Resumo: Em meio há tanta tecnologia em que estamos imersos na contemporaneidade, é 

possível encontrar o ensino da Geografia sendo mediado de forma metódica e tradicional, forma 

e modelo esse que não se adéqua com a realidade crítica que o bojo dessa disciplina 

proporciona, fazendo com que grande parte dos alunos tenham um baixo interesse pelo 

conteúdo ministrado e na participação das atividades em sala de aula. Ao insistir no ensino da 

Geografia com a descrição e repetição sem contextualizações e interfaces interdisciplinares, 

torna-se mais difícil prender a atenção e despertar interesse nos alunos durante o desenvolver 

das aulas. Por isso, faz-se necessário a inserção de diferentes formas metodológicas que 

aproximem a realidade o interesse do aluno com o mundo de possibilidade que a geografia 

proporciona. Ao escolher uma nova didática que faça essa ligação, optamos por algo que está no 

cotidiano dos estudantes e que retrate a verdade existente nele, a música. Com isso, temos um 

meio de aprendizagem fácil, divertido de aprender e que é acessível para todos pelo fato de estar 

inserido na vida dos alunos através da globalização; e que vivenciamos em projetos de ensino e 

no estágio curricular. A geografia como matéria interdisciplinar está presente em praticamente 

tudo, porém, muitas vezes os alunos encontram dificuldade de interpretá-la nas diversas formas 

que ela se faz presente. A partir dos diferentes gêneros musicais conseguiremos abordar 

diversos grupos sociais, fatos históricos, exemplificação das categorias geográficas e fazer com 

que a música contribua para a formação dos alunos cada vez mais críticos e potenciais 

analíticos, além de serem capazes de enxergarem as relações do homem perante o meio e a 

sociedade de maneira mais clara. Porém, para que haja um bom desenvolvimento deste recurso, 

precisamos também de um bom embasamento teórico para que a música não seja passada em 

forma banal. Percebemos ao aplicar tal metodologia foi que o aluno se interessa e se mostra 

mais instigado a perguntar, sendo provocado, a toda momento, em ser um co-gestor da aula, 

levando para a sala suas impressões do mundo pela música e levando para a sociedade outras 

formas de conceber o meio pelas leituras que os outros colegas tiveram da letra; além de 

aprender a lidar com a opinião do outro e expressar através do ouvir, percebendo que existem 

muitos significados em meio a uma palavra, ou seja, reforça a interpretação e interconexões 

constantemente. 
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SINT0888 - A UFVJM nas escolas: ensinar para aprender 
 
JANE THAIS SOARES DE OLIVEIRA,EUGÊNIO NUNES SILVA BRITO,ANA LUIZA DURAES 

VELOSO,GABRIELLA LELY CARDOSO MARTINS,WESLEY MARQUES LIMA,ANA CARLA 

BARBOSA SOUZA ,IANCA ALBERTA CAIRES VIEIRA ,DAIANE APARECIDA NASCIMENTO 

 
E-mail: eugenionunes1182@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O Programa de Assistência Estudantil (PAE), executado pela Pró-reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis (PROACE), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) ampliar as condições de permanência dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica por meio de ações e de auxílios financeiros, oportunizando o 

acesso à graduação presencial em igualdade de condições. Contribuindo com as ações da 

PROACE, o projeto: “A UFVJM nas Escolas: Ensinar para Aprender “torna-se mais uma 

alternativa de atividade de extensão para os alunos do Instituto de Engenharia, Ciência e 

Tecnologia (IECT). Priorizando os beneficiários da Bolsa Integração, cumprindo assim o que é 

proposto no Regulamento próprio para o recebimento desse auxílio, permite ao aluno bolsista 

cooperar com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio 

das escolas da rede regular de ensino público da cidade de Janaúba e região, desempenhando 

atividades de reforço escolar para os alunos com dificuldade de aprendizagem. Além de 

fornecer à comunidade um serviço de apoio educacional, através do projeto, o discente do IECT 

participante aprimora seu conhecimento por meio dos estudos e da preparação do conteúdo a ser 

ministrado nas aulas de reforço escolar, como também proporciona uma vivencia em sala de 

aula essencial para melhorar dicção, insegurança, autoconfiança, dentre outros. Paralelo às 

ações práticas do projeto há também a visibilidade e divulgação das atividades do IECT. As 

ações das aulas de reforço são desenvolvida sob supervisão de um professor da escola e leva em 

consideração as disciplinas estudadas pelos acadêmicos do curso Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia (BC&T) e a afinidade deles com o conteúdo escolhido, sendo esse professor 

responsável por orientar e direcionar o aluno dentro da escola a fim de garantir o cumprimento 

das obrigações do aluno de maneira produtiva. Questionários para avaliarem o projeto quanto a 

sua exequibilidade, seu alcance e benefícios aos alunos e às escolas atendidas foram 

direcionados aos alunos atendidos nas escolas, aos supervisores dos discentes do IECT nas 

escolas e aos discentes do IECT executores do projeto, e os resultados mostraram que os 

objetivos propostos no projeto foram atingidos. O projeto ao longo da sua execução, vem sendo 

reconhecido diante da demanda de escolas que visam se filiar ao mesmo por perceberem o quão 

é vantajoso para ambas as partes, “ensinando e aprendendo. 

 
Apoio: SRE- JANAÚBA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JANAÚBA, IECT-

JANAÚBA, ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE JANAÚBA E REGIÃO 
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SINT0889 - A UTILIZAÇÃO TICs COMO FERRAMENTA PARA 

MINIMIZAR OS ALTOS ÍNDICES DE RETENÇÃO NA 

DISCIPLINA DE CÁLCULO I NO BCT/UFVJM. 
 

LARISSA MOREIRA GUIMARÃES,ALESSANDRO CALDEIRA ALVES,THAIS SILVEIRA 

PIMENTA 

 
E-mail: larissa.moreira96@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 
Resumo: COM O PROCESSO DE EXPANSÃO VIVENCIADO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO, 

SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS QUE SE OCUPEM DOS ALTOS ÍNDICES DE EVASÃO E 

RETENÇÃO. NESTE CONTEXTO, NOS OCUPAMOS EM ESTUDAR A UTILIZAÇÃO DAS TICS DE FORMA 

A PROPORCIONAR A COMBINAÇÃO DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL COM APRENDIZAGEM 

VIRTUAL INTERATIVA COMO UMA FORMA DE CONTORNAR ESTES ÍNDICES NA DISCIPLINA DE 

CÁLCULO I.. AS ATIVIDADES PROPOSTAS NESTE PROJETO ESTÃO SENDO REALIZADAS JUNTO A 

ALUNOS DO CURSO BCT DA UFVJM/DIAMANTINA INSCRITOS NA DISCIPLINA DE FUNÇÃO DE UMA 

VARIÁVEL (CÁLCULO I).  

A PROPOSTA ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE TICS NA DISCIPLINA 

PROPORCIONANDO A OPORTUNIDADE DE: DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL EM PDF (LISTAS DE 

EXERCÍCIOS, LIVROS,...); UTILIZAÇÃO DE CHAT QUE PERMITAM UMA MAIOR INTERAÇÃO ENTRE 

ALUNOS, TUTORES E PROFESSOR; ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E 

ENTREVISTAS; ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VÍDEO AULAS.  

DENTRE OS RESULTADOS ENCONTRAMOS DESTACAMOS: O PRIMEIRO ESTÁ RELACIONADO COM A 

POSSIBILIDADE DE MAIOR FLEXIBILIDADE NA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS À MEDIDA QUE AS 

TICS PERMITEM A ‘SUPERAÇÃO’ DE BARREIRAS COMO TEMPO, DESLOCAMENTO E OUTRAS.   

OUTRO RESULTADO IMPORTANTE É A PARTICIPAÇÃO MASSIVA DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS VIA MOODLE 

                   BLOCO I          BLOCO II 

             QUANTIDADE ACESSOS    QUANTIDADE ACESSOS 

FÓRUM DE DÚVIDAS 1 309        1 208 

VÍDEO – AULA         48 1315        73 1209 

MATERIAL TEÓRICO 6 543        5 420 

LISTA DE EXERCÍCIOS 8 1806        11 1500 

RESOLUÇÃO DE LISTAS 8 986        5 358 

PERCEBEMOS QUE COM O PROJETO EM EXECUÇÃO O NÚMERO DE ALUNOS QUE ABANDONARAM 

A DISCIPLINA APÓS O PRIMEIRO BLOCO REDUZIU CONSIDERAVELMENTE. OS ÍNDICES 

DECRESCENTES SÃO UM REFLEXO DE AÇÕES DO PROJETO QUE JÁ VINHAM SENDO 

IMPLEMENTADAS A DOIS SEMESTRES. 

OUTRO FATOR RELEVANTE A SER LEVANTADO É A FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE 

PROFESSOR, TUTOR E ALUNOS. APESAR DE UTILIZARMOS O MOODLE PARA DESENVOLVERMOS 

ATIVIDADES DA DISCIPLINA, PERCEBEMOS O MESMO COMO UM EXCEPCIONAL MECANISMO DE 

INTERAÇÃO QUE PERMITE ENTENDERMOS MELHOR OS DILEMAS ENFRENTADOS PELOS NOSSOS 

ALUNOS.  

ATRAVÉS DAS DEMANDAS LEVANTADAS VIRTUALMENTE É DESENVOLVIDA UMA ATIVIDADE 

INTITULADA “ESTUDO DIRIGIDO” QUE CONSISTE EM UM ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS EM 

GRUPOS MENORES COM ATIVIDADES SEMANAIS.  

O PROJETO ESTÁ EM EXECUÇÃO E UMA MELHOR ANALISE SERÁ POSSÍVEL AO FIM DO SEMESTRE 

COM A POSSIBILIDADE DE ANALISE DOS RESULTADOS FINAIS. 

 

 

Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
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SINT0890 - Abordagem da Eletricidade Atmosférica sob o Enfoque 

CTS: um caminho para a Alfabetização Científica e Tecnológica no 

Ensino Médio 
 

MARIA LUCIA SOARES PEDROSO,LUCIANO SOARES PEDROSO 

 
E-mail: marialucia-css@outlook.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar a implantação de uma sequência didática 

sobre eletricidade atmosférica a fim de desconstruir mitos relacionados a este fenômeno e 

facilitar o entendimento de conceitos científicos que promovam prevenção de riscos 

relacionados às descargas elétricas, contribuindo para a Alfabetização Científica e Tecnológica 

dos estudantes. Para isto, assumiu-se como base o enfoque CTS para desenvolver nos alunos 

mudanças no modo de compreender e lidar com a Ciência e a Tecnologia, preparando-o para o 

exercício da cidadania. Deste modo, no âmbito da Eletricidade, área da Física abordada 

frequentemente no 3º ano do Ensino Médio, os fenômenos associados à eletricidade atmosférica 

constituem tema relevante e justifica-se a sua abordagem principalmente por envolver conceitos 

científicos que possibilitam estabelecer conexões com inúmeras situações cotidianas. Além 

disso, seu estudo permite uma ampla contextualização, de modo a valorizar aspectos históricos e 

filosóficos inerentes à abordagem CTS. Com isso, busca-se incentivar a emergência de uma 

visão científica e crítica nos alunos, desvendando alguns mitos e proporcionando a construção 

de conhecimentos ao longo de diferentes práticas didáticas, com atividades articuladas entre si, 

permitindo a análise do conhecimento prévio e o aprofundamento do conhecimento sobre 

Eletricidade Atmosférica, de forma ordenada, participativa e reflexiva pelos alunos. Com a 

finalidade de “desvendar os mistérios” relacionados à Eletricidade Atmosférica,  foram 

abordados vários conceitos científicos, como a carga elétrica, os processos de eletrização, o 

poder das pontas, a blindagem eletrostática, entre outros. Por outro lado, foram criadas 

condições para aproximar o ensino dos conceitos físicos de situações relacionadas à realidade 

vivencial dos estudantes, favorecendo o entendimento de seu cotidiano e, simultaneamente, 

promovendo-se uma articulação de diferentes recursos didático-pedagógicos, entre eles a 

experimentação, os recursos tecnológicos e o estímulo à aprendizagem por meio da investigação 

e da autonomia de ação e de pensamento.  

Palavras-chave: Sequência didática, eletricidade atmosférica, mitos, enfoque CTS. 
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SINT0891 - Análise das Questões de Ciências do PISA 2015 a partir 

dos pressupostos teóricos dos Módulos Temáticos Virtuais. 
 

GABRIEL IGOR APARECIDO DOS SANTOS,GERALDO WELLINGTON ROCHA 

FERNANDES 

 
E-mail: gabrielhigordtna@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O ensino de Ciências é muito mais que o tradicional método, onde as aulas estão 

baseadas através dos livros didáticos, lousa e uma exposição dos conteúdos aos alunos sobre o 

tema a ser ensinado. Para se obter informações de como se encontra o ensino educacional no 

Brasil e o desempenho dos alunos brasileiros no contexto da realidade educacional internacional 

é necessário que ocorra avaliações de larga escalas.O principal método de avaliação utilizada 

para obter esses dados, se dá através do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), 

um tipo de avaliação sistêmica, que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de 

provas de Leitura, Matemática e Ciências. O exame é realizado a cada três anos pela OCDE, e a 

participação do Brasil se dá através INEP, responsável pela aplicação das provas em todo o 

território nacional(INEP, 2015). 

Diante do exposto, esse trabalho tem-se como problema de pesquisa a seguinte questão: Como 

as questões de Ciências do PISA 2015 estão caracterizadas através da abordagem dos MTVs 

(Módulos Temáticos Virtuais)? 

O trabalho teve como objetivo caracterizar as questões de Ciências do PISA 2015 por meio da 

abordagem dos métodos dos MTVs. Utilizou-se o trabalho de Fernandes et al. (2015) que 

apresenta o modelo dos MTVs, baseado no Ensino de Ciências por Investigação, nas etapas das 

Atividades Investigativas em Ensino de Ciências (AIEC) (problema, hipótese, processo de 

investigação, interpretação e conclusão) e elementos do Domínio Conceitual, Propósito e 

Domínio Metodológico. 

Os resultados indicaram que apesar das questões de Ciências do PISA 2015 se aproximarem dos 

pressupostos teóricos dos MTVs, há uma preocupação se os alunos, que realizaram esta 

avaliação, souberam utilizar os recursos digitais, visto que nas questões foram utilizados 

elementos interativos e hipermídias, como, gráficos, tabelas, botões, fotografias e simulações. 

Após a análise, verificou-se que as questões de Ciências do PISA são caracterizadas por 

questões que envolvem Atividades Investigativas (predições, conceitos, princípios leis e/ou 

teorias, relações qualitativas e quantitativas de variáveis, situação-problemas, registros e a busca 

de respostas para os problemas). Neste sentido, conclui-se que é necessário formação 

continuada de professores de Ciências e investimento em tecnologias e recursos digitais nas 

escolas, já que esses recursos são tendências para a avaliação da aprendizagem voltado não só 

no ensino de Ciências, mas em outras áreas. 
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SINT0892 - Análise de projetos de extensão da área temática saúde na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 
 

JULIANA RODRIGUES BONIFACIO,THAMAR KALIL DE CAMPOS ALVES 

 
E-mail: jrodriguesbonifacio@yahoo.com.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A pesquisa intitulada “A Extensão Universitária e o ensino em saúde na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri: uma análise dos projetos de extensão”, registrada 

na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) teve como objetivo coletar e analisar dados relacionados à 

temática extensão universitária no âmbito dos cursos de graduação em saúde da UFVJM 

ofertados nos campi de Diamantina/MG. As ações de coleta e análise de dados compreenderam 

os meses de março a julho de 2017 e subsidiaram, também, uma pesquisa mais ampla, 

desenvolvida no período de setembro/2016 a agosto/2017, ambas voltadas para o estudo das 

práticas de extensão universitária na formação em saúde na UFVJM. Adotou-se como 

metodologia análise bibliográfica e documental numa perspectiva qualitativa. A análise 

documental abarcou os projetos de extensão registrados na Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEXC) no período de 2012 a 2015. Na coleta dos dados foram selecionados, bem como 

analisados os projetos vinculados aos cursos de graduação em saúde da UFVJM contemplados 

em primeiro lugar nos editais do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex). Tais 

projetos correspondem à classificação geral dos Pibex regidos pelos Editais: 001/2012; 

003/2012; 001/2013; 002/2013; 001/2014; 002/2014; 001/2015; 002/2015. A temática da 

extensão universitária foi investigada a partir do entendimento da Política Nacional de Extensão 

Universitária (PNEU, 2012). Percebeu-se que nos projetos de extensão analisados, as ações 

vinculam-se à concepção de extensão universitária como via de mão dupla. Acerca da presença 

dos princípios norteadores do SUS nas ações descritas, observa-se que o princípio da 

integralidade é contemplado de maneira limitada. Quanto à articulação ensino, pesquisa e 

extensão, identifica-se que a associação com o ensino restringe-se às temáticas trabalhadas nas 

unidades curriculares, a respeito da relação com a pesquisa reconhece-se a importância das 

ações extensionistas para a compreensão, análise e estudo de possíveis intervenções para o 

enfrentamento dos problemas/demandas apresentados na comunidade.Compreende-se que existe 

um diálogo inequívoco entre os conhecimentos científicos produzidos a partir da tríade ensino, 

pesquisa e extensão, bem como que tais conhecimentos possibilitam, viabilizam, o fomento dos 

saberes produzidos no/para os Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0893 - Análise do simulado: instrumento de avaliação dos 

discentes dos cursos técnicos integrados do IFNMG – Campus 

Januária 
 

EMANOELITO FERNANDES VIEIRA JÚNIOR 

 
E-mail: emanoelitojunior@yahoo.com.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é averiguar em que medida o Simulado, um instrumento 

avaliativo usado no IFNMG – Campus Januária, contribui para uma análise do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Assim como 

foi adotado no Campus Januária, o uso desse instrumento avaliativo nas instituições de ensino 

vem crescendo, pois há uma preocupação da família e da escola em promover um 

condicionamento dos alunos para a realização de exames de vestibulares, ENEM, dentre outros. 

O objeto deste estudo é aplicado aos alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do 

Campus Januária, ao final de cada semestre, sendo duas vezes no ano letivo. Nesse estudo, 

verificar-se-á a contribuição que se pode ter para o processo de aprendizagem dos alunos a 

partir da aplicação desse instrumento avaliativo que equivale a 20 pontos do total distribuído no 

ano letivo. Para obter êxito na análise do objeto dessa pesquisa, está sendo realizado um estudo 

sobre a avaliação da aprendizagem e instrumento avaliativo. A avaliação do processo de ensino-

aprendizagem é uma área da educação que ainda é muito discutida em razão da visão dos 

docentes, dos pais/alunos e da confusão que há entre o que é avaliação (processo avaliativo) e 

do que se pensa ser avaliação (exame, prova), essa última constituída com o passar dos anos e 

mais praticada. Esse estudo é necessário para se que possa ter um embasamento científico e 

averiguar com mais propriedade a aplicação do simulado no IFNMG – Campus Januária. Esse 

instrumento avaliativo, objeto dessa pesquisa, seria mais uma forma de diagnosticar problemas 

no processo de ensino-aprendizagem e planejar ações para a recuperação dos resultados 

insatisfatórios. Assim, aplicar-se-ão questionários aos envolvidos com o simulado que são os 

membros da comissão organizadora, os docentes e os discentes. Portanto, a partir do arcabouço 

teórico e dos dados a serem levantados com os questionários aplicados, percebe-se que esse 

estudo contribuirá para a realização de uma análise crítica sobre esse instrumento avaliativo e 

dessa parte da avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio do IFNMG – Campus Januária. 

 
Apoio: INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JANUÁRIA 
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SINT0894 - ANÁLISE DOS DIÁRIOS DE BORDO DOS 

LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFVJM: 

CONSTRUINDO SUA IDENTIDADE DOCENTE 
 

KESLEY HENRIQUE,BARBARA LORENA GARCIA MACHADO,GERALDO WELLINGTON 

ROCHA FERNANDES 

 
E-mail: keesleysilva@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A disciplina de Estágio Supervisionado em Docência é um componente curricular 

obrigatório dos cursos de licenciatura nas Instituições de Ensino Superior (IES) e essencial para 

que os futuros docentes sejam expostos às diferentes possibilidades teórico-práticas e para a 

construção da sua própria identidade profissional.  Dentro do estágio supervisionado, os 

discentes realizam suas reflexões em portfólio, relatório, diário de bordo e outros meios. O 

diário de bordo é importante por proporcionar aos futuros docentes, a possibilidade de conhecer 

o seu espaço de trabalho e desafios em seu próprio contexto profissional. O diário de bordo é 

um instru¬mento a partir do qual o sujeito narra suas ações e expe¬riências diárias. Neste 

sentido, esta pesquisa busca compreender as informações descritas nos diários de bordo, dos 

alunos do curso de Licenciatura em Biologia da UFVJM, que estagiaram entre os anos de 2014 

a 2016 nas escolas do Município de Diamantina. O presente trabalho é de caráter qualitativo que 

consiste na investigação da formação de identidade do futuro professor de Biologia, através dos 

Diários de Bordo dos Licenciandos em Ciências Biológica. Para analisar os diários de bordos, 

usamos a Análise Textual Discursiva (ATD) no qual é uma abordagem de análise de dados que 

transita entre duas formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são: a análise de 

conteúdo e a análise de discurso. A partir da análise de dez diários, surgiram como resultados 

três categorias emergentes: 1) Possibilidades evidenciadas no Estágio Supervisionado em 

Biologia; 2) Limitações evidenciadas no Estágio Supervisionado em Biologia; e 3) Reflexões 

evidenciadas no Estágio Supervisionado em Biologia. Para cada categoria, emergiram as 

seguintes subcategorias: a) Metodologia, b) Avaliação, c) Realidade Escolar, d) Estágio, e) 

Aprendizagem, f) Regência, g) Currículo, h) Argumentação e i) Gestão.  No entanto, não 

apareceu na subcategoria ‘Gestão’ o fator Positivo (categoria ‘Possibilidades’), as demais 

subcategorias demonstram todas as categorias (possibilidades, limitações e reflexões). Assim, 

pudemos concluir que o diário de bordo é uma ferramenta efetiva e necessária para formação 

profissional, uma vez que possibilita resgatar manifestações do processo da construção da 

identidade profissional dos estagiários em Biologia, e, a partir daí, possibilita entender as visões 

apontadas no diário, e o quanto o Estágio contribui na sua formação profissional como 

professor. 

 
Apoio: ESTE TRABALHO FOI FINANCIADO O PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE 

GRADUAÇÃO (PROAE) 
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SINT0895 - Aprendiz de Bioquímica 
 
GABRIEL AUGUSTO CÂMARA PAIVA LIMA,TARCISIO MICHAEL FERREIRA SOARES DE 

OLIVEIRA,ELOÍSA ALVES NOGUEIRA,JADE CARVALHO VASCONCELOS,MARIA EMÍLIA 

LEMOS SPINOLA ,INGRID CRISTINA SANTOS AMORIM,VIVIAN MACHADO 

BENASSI,MARCELO MOREIRA BRITTO 

 
E-mail: gabrielpaiva3m@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Ações de extensões acopladas com o ensino tornam-se cada vez mais presentes e 

importantes para a educação no país. Essas práticas acadêmicas possuem um papel importante 

na formação cidadã, demonstrando à sociedade as inovações que surgem do trabalho acadêmico. 

Além disso, a utilização de materiais didáticos que ilustrem o conteúdo presente nos livros 

consegue auxiliar a aprendizagem de conteúdos meramente expositivos e de difícil visualização. 

Segundo MORAES & PAIVA (2014), o incentivo para o desenvolvimento do intelecto e da 

imaginação coletiva é necessário para potencializar a atividade de criação e imaginação do 

indivíduo, capacitando-os para enfrentar o desconhecido e o novo, com versatilidade e com 

trabalho coletivo. Esse trabalho objetivou elaborar estruturas químicas e apresentar na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, Diamantina-MG, além de disponibilizar essas ferramentas 

para o auxílio nas aulas de bioquímica do Instituto de Ciência e Tecnologia/UFVJM. A 

confecção desses materiais foi feita pelos discentes voluntários e remunerados do projeto de 

ensino com orientação dos professores coordenadores do projeto. Esses materiais lúdicos 

também, foram disponibilizados para auxiliar às aulas teóricas das disciplinas de Bioquímica. 

Portanto, esse projeto contribuiu de forma significativa na formação dos alunos, estimulando-os 

ao conhecimento para uma formação mais crítica e socialização com conteúdos científicos 

através de divulgações, dando oportunidade à sociedade de descobrir algo novo. 

MORAIS, C.; PAIVA, J. Olhares e reflexões contemporâneas sobre o triângulo sociedade-

educação-tecnologias e suas influências no ensino das ciências. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 40, 

n. 4, p. 953-964, 2014. 

 

 
Apoio: APOIO: PROAE/UFVJM 
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SINT0896 - AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NO ENSINO MÉDICO: POSSIBILIDADES DE 

USO ASSOCIADO AS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
 

POLLYANNA ROBERTA CAMPELO GORGENS,PAULO CÉSAR DE RESENDE ANDRADE 

 
E-mail: pollycampelo@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A proposta deste trabalho é contextualizar formas de uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) no Ensino Médico, exemplificando possibilidades de uso 

associado das metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A partir de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema ensino em saúde, em bases de dados do portal de periódicos da 

CAPES, livros, revistas e plataformas online voltadas ao ensino, percebe-se que a maior parte 

das faculdades de medicina dispõe de extensa rede informatizada, que deixou de ser uma 

simples ferramenta de informação, para se tornar um componente central no ambiente de ensino 

e aprendizagem. No meio acadêmico existem diversas estratégias envolvendo o uso de TDICs 

como mediadoras para a construção do conhecimento pelo aluno. Será discutida a aplicação de 

algumas destas no ensino da medicina: i) Uma forma bastante conhecida de uso de TDICs no 

meio médico é a simulação virtual interativa, em que o aluno pode treinar suas habilidades 

clínicas e cirúrgicas em um ambiente simulado a partir do uso de manequins; ii) 

vídeoconferencia, a partir de softwares como o Skype, pode ser usada durante o Internato de 

Saúde Coletiva, onde os discentes atuam em comunidades mais afastadas e enfrentam a 

distância física dos docentes; iii) sistemas como o Blackboard, Eliademy e Khan Academy, que  

foram desenvolvidos para que o coordenador do curso, com mínima habilidade em TDICs, 

possa criar todo um módulo, sem treinamento prévio. Diante das constantes mudanças dos 

protocolos e condutas médicas, as pesquisas em bancos de dados constantemente atualizados, 

como o Uptodate, Pubmed e Dynamed se tornam estratégias práticas de aprendizado 

continuado; iv)Jogos em Realidade Virtual imersiva permitem ao aluno ter a experiência de 

fazer uma visita domiciliar sem sair de casa, em um ambiente que simula a prática do dia a dia 

de atuação. Mesmo diante de poucos recursos financeiros, existem aplicativos como o Scratch, 

que permitem a criação de animações interativas por professores com poucas habilidades de 

programação. Apesar de todas as possibilidades atuais, as instituições de ensino permaneceram 

muito tempo sem investimentos significativos em ferramentas que permitiam a implementação 

de tecnologias seguindo o paradigma construtivista. Assim, a incorporação das TDICs como 

instrumento de aprendizagem permanece um desafio que depende da vontade do docente e de 

incentivos do gestor. 

 
Apoio: PROGRAMA DE POS GRADUAÇAO EM EDUCAÇAO/UFVJM 
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SINT0897 - CHOQUE COM A REALIDADE: PERCEPÇOES 

ACERCA DA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA 
 
WELSON JUNIOR SILVA,LUCIANA RESENDE ALLAIN,CAIO DE SOUSA MURTA,BRENDA 

MARTINS COTTA SALOMÉ,PATRICIA DE SOUZA,SAMARA CRISTINA AMORIM 

 
E-mail: welsonsilva49@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, promovido pela 

coordenação de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tem se mostrado imprescindível na 

formação de professores, pois proporciona o contato com o campo de trabalho ainda na 

graduação, fortalecendo assim uma sensação de pertencimento a profissão docente. O curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM participa do programa desde 2007 e atualmente conta com 21 bolsistas. 

Diante desta trajetória de participação, esta pesquisa buscou compreender os sentimentos e 

dificuldades na relação entre Universidade e Educação Básica na perspectiva dos bolsistas 

novatos com menos de seis meses de inserção no projeto. Participaram da pesquisa alunos 

integrantes do subprojeto PIBID-Biologia. A coleta de dados foi realizada por meio de um 

grupo focal em que foi realizada uma análise textual discursiva das respostas (Bardin, 2010). O 

principal questionamento referente à formação inicial de professores manifestados pelos 

licenciandos foi o choque com a realidade docente. Este fenômeno é resultante do primeiro 

contato do profissional -que neste caso são os licenciandos-  na sala de aula, ocorrendo uma 

dicotomia entre teoria e realidade da escola (Silva, 1997). Emergiram do discurso dos bolsistas 

outras categorias que acreditamos ter favorecido esse sentimento de choque com a docência: 

Falta de diálogo entre o corpo docente da escola; sobrecarga de trabalho dos professores 

supervisores; escassez de materiais de qualidade para o desenvolvimento de ações na escola; 

inexistência de uma articulação multidisciplinar e integradora entre as disciplinas, entre outras. 

Desta forma concluímos que a formação inicial não almeja, sozinha, o propósito de formar um 

profissional qualificado para exercer a complexa função docente, entretanto, ela tem um papel 

fundamental na introdução do profissional no campo de trabalho. Compreendemos que a 

vivência conquistada pelos licenciandos bolsistas do PIBID-Biologia, seguramente, contribuiu 

para suavizar o choque com a realidade do professor no início de sua profissão docente. 

Referências: 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010. 

SILVA, M.C.M. O primeiro ano de docência: o choque com a realidade. In ESTRELA, M.T. 

(org.) Viver e construir a profissão docente. Porto: Porto Editora, Coleção Ciências da 

Educação, n. 26, p.51-80, 1997. 

 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

- CAPES E UFVJM 
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SINT0898 - COACHING PESSOAL – POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES PARA REDUÇÃO DA EVASÃO: ESTUDO DE 

CASO NO ICT/BC&T E FCA/DZO 
 

RICARDO FIALHO SILVA PASSOS,CIRIO CEZAR DA CRUZ,WALDIMAR ADRIANO DE 

ALMEIDA,ALTAMIR FERNANDES DE OLIVEIRA,FERNANDA MARTINS DA 

SILVA,MARCELA BATISTA LACERDA 

 
E-mail: ricardo.passos@ict.ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O papel do coach é de ajudar o aluno a estabelecer esses objetivos e alcançá-los no 

futuro. O método de coaching pessoal lida com os aspectos emocionais e comportamentais que 

prejudicam o aluno na tarefa de alcançar seus objetivos. Um é instruído para perguntar com 

pertinência e descobrir suas possíveis dificuldades e incentivar o discente a desenvolver suas 

habilidades. 

Utilizando a técnica de coaching pessoal, o aluno pode modificar comportamentos indesejados e 

resolver problemas de ordem emocional, financeira e de relações interpessoais. Muitos 

indivíduos também utilizam este conhecimento para trabalhar os pontos que precisam ser 

desenvolvidos e aperfeiçoados e também para aumentar a autoestima e a autoconfiança. Os 

principais objetivos do Estudo de caso visa compreender as inferências do processo de coaching 

na identidade pessoal e acadêmica, a partir da perspectiva do discente; averiguar se as técnicas 

de coaching contribuem para a diminuição da evasão escolar na perspectiva do discente; 

assinalar como o processo de identificação com o trabalho, carreira e organização é percebido 

nos períodos pré e pós-processo de coaching. 

Esta pesquisa é descritiva, pois aponta, analisa e inter-relaciona os acontecimentos sem haver 

interferência externa. Procura a constância que ocorre no acontecimento, a periodicidade e sua 

associação e ligação com os demais, suas características e natureza. Quanto à abordagem, esta 

pesquisa é quantiqualitativa, e o método utilizado na pesquisa é caracterizado como pesquisa de 

campo, pois serão feitas investigações empíricas realizadas no local onde ocorrerá um fenômeno 

ou que dispõe de elementos para explicá-lo.Para a realização da pesquisa de campo adotar-se-á 

o formato extracurricular, com duração de 12h de capacitação em sala de aula. Serão abordados 

temas como identificação das necessidades do indivíduo, estabelecimento de objetivos de vida e 

acadêmicos e a aplicação do processo administrativo. Os resultados da pesquisa dar-se-á por 

meio de entrevistas estruturadas, para melhor compreender a configuração do processo de 

identificação com a Instituição, com a vida acadêmica e com a carreira. Essa abordagem 

possibilita a compreensão da realidade do indivíduo.  

 

 
Apoio: UFVJM - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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SINT0899 - Compartilhando saberes: implantação de um curso pré-

vestibular gratuito em Janaúba-mg 
 

VAGNER CARVALHO FERNANDES,DANIEL PEREIRA RIBEIRO,PATRÍCIA NIRLANE DA 

COSTA SOUZA,THIAGO DE LIMA PRADO,ANANIAS BORGES ALENCAR 

 
E-mail: danribeiro.eng@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O presente projeto implantou um cursinho pré-vestibular na cidade de Janaúba-MG, 

com intuito de atender alunos do 3° ano ensino médio de escolas públicas deste município, 

auxiliando-os a ingressar no ensino superior e instigar a prática docente nos alunos do Instituto 

de Engenharia Ciência e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (IECT - UFVJM) - Campus Janaúba. O projeto contou com a participação voluntária de 

alunos do (IECT - UFVJM), selecionados e separados em duplas por uma equipe de 

professores, conforme área de maior afinidade. O cursinho foi ofertado em uma sala do Instituto 

Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), situado no município de Janaúba – MG. As 

disciplinas trabalhadas foram: Física, Química, Matemática e Biologia, com 2 horas de duração 

diária, de segunda a quinta-feira, uma disciplina por dia. O cursinho foi realizado durante o 

período entre 24 de abril a 01 de novembro de 2017, para alunos indicados pelas escolas ligadas 

à superintendência de ensino, com a elaboração pelos discentes e docentes da UFVJM de um 

material utilizado no cursinho, este constituído de questões de edições anteriores de 

vestibulares. Ao longo do projeto, os docentes da UFVJM apresentaram diversas áreas de 

atuação, visando orientar sobre a área na qual os alunos poderiam seguir após aprovação nos 

respectivos vestibulares. O cursinho totalizou mais de 6 meses de aulas, com 4 testes aplicados, 

onde cada teste apresentou 40 questões de múltipla escolha das respectivas disciplinas 

abordadas, visando avaliar o desempenho dos alunos no decorrer do tempo. Após o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), dos alunos que estiveram no projeto, sete obtiveram 

aprovação em instituições públicas de ensino superior e 2 em instituições privadas. O resultado 

foi bastante satisfatório, visto que foi o primeiro ano de atividade do curso, os alunos foram 

selecionados de forma externa a coordenação do cursinho e o conteúdo estava limitado às 

ciências da natureza e matemática, deixando uma perspectiva positiva para incremento de mais 

disciplinas e aumento de carga horária em edições futuras. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0900 - Construção de esquema sobre as ligações químicas: Uma 

oficina do PIBID Biologia 
 

MARIANA CAROLINE RODRIGUES RIBEIRO,MATHEUS MOREIRA CHAVES ,ISABELLA 

GAMA SANTOS,ISABELLA ROCHA DIAS,SAMUEL CUNHA OLIVEIRA 

GIORDANI,CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS 

 
E-mail: ribeiromcr@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: No ensino de ciências alguns conceitos referentes ao conteúdo de química são 

introduzidos para dar uma maior base antes da separação do conteúdo da disciplina específica. 

No documento oficial dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), são apontados como temas 

estruturadores do ensino de química, interações eletrostáticas entre átomos, moléculas e íons 

nos sólidos e líquidos, ligações covalentes, iônicas e metálicas como resultantes de interações 

eletrostáticas e com objetivo de relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias e as 

ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou íons. Desta forma, uma proposta de trabalhar 

os conceitos referentes ao átomo através do uso e construção de esquema representativo do 

funcionamento das camadas de valência, número atômico, massa atômica e aplicação do uso da 

tabela periódica foi elabora para aproximar mais do cotidiano e suas aplicações, a oficina foi 

aplicada na turma de 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Gabriela 

Neves. Os alunos separados em grupos com o auxílio de um bolsista, montaram em uma base de 

cartolina, as moléculas NaCl, KCL, H2O, NH3 e CO2. Consultando a tabela periódica os 

estudantes deveriam conferir todas as características de cada átomo envolvido na molécula, e a 

representar na cartolina mostrando sua ligação química. Esta atividade foi pensada e elaborada 

para elucidar de forma clara para a turma como ocorrem as ligações químicas, e fazendo o uso 

de todos os conceitos que já haviam obtidos com o Professor ao longo das aulas de química. 

Para se pensar sobre o que é uma molécula, é preciso entender o que é um átomo, e quais as 

partes subatômicas ele possui, e conhecer a tabela periódica e seus conceitos. Cada grupo 

contou com o auxílio de um dos bolsistas do pibid biologia, para solucionar dúvidas e conceder 

explicações adicionais ou de revisão. Ao acompanhar a atividade foi possível observar como os 

estudantes tinham dificuldade em compreender e aplicar o que sabiam sobre o conteúdo de 

química, pois é um conteúdo abstrato devido a ser mais que microscópico. A percepção de que 

cada elemento da tabela periódica pode se juntar a um outro e compor moléculas, e que estas 

moléculas agregadas formam matérias sólidas, líquidas e gasosas, ficou mais clara ao montar 

cada esquema. Executar atividades como esta em que são simples de elaborar e são possíveis de 

executar em classe com a participação e colaboração dos estudantes, confere primeiramente 

maior autonomia do aprendi 

 
Apoio: UFVJM, CAPES, ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GABRIELA NEVES. 
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SINT0901 - Da Literatura à Educação Física: A oratória do poema 

"Tragédia no Lar", frente à linguagem da corporeidade. 
 

LUCAS DOS SANTOS SOUSA 

 
E-mail: llukas.sousa1@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O PIBID Interdisciplinar Ler e Ser envolve três áreas de conhecimento: Letras, 

Pedagogia e Educação Física, vinculadas aos cursos de licenciatura em Letras, Pedagogia e 

Educação Física, da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades e da Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde, ambas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). 

Partindo da premissa que o projeto visa o fomento à leitura literária  em coalização com a 

linguagem corporal, a ação executada na Semana da Consciência Negra  pretendeu gerar uma 

aproximação dos alunos com a literatura brasileira. Para tanto, foi utilizado como objeto de 

estudo o poema "Garça", de Castro Alves, grande poeta brasileiro que que expressou em suas 

artes literárias, os maiores problemas políticos e sociais de seu tempo. 

As atividades antes do evento consistiram  na análise do poema; o contexto histórico que era 

retratado por meio dos versos, sua singularidade em permitir uma construção de sentidos através 

de metáforas, signos, mitos e, principalmente, pensar a poesia como um instrumento de 

resistência ou denúncia à problemas sociais, civis e políticos que feriram gravemente a 

dignidade e os direitos humanos, nesse cenário, a escravidão. 

As declamações ocorreram juntamente com a gestualidade do corpo, que é uma extensão da voz 

no momento do discurso. 

Nessa dinâmica de que a poesia possui uma imagem - algo transcendental à qualquer 

interpretação, que não permite o esgotamento de sua grandeza literária -, observou-se o 

exercício da aspiração poética  e da ligação "leitor/poema", cuja ação do encontro realiza-se na 

perspectiva de que a poesia é internalizada pelo leitor, e este degusta as palavras e participa da 

construção dos sentidos do texto. O poema, então, concretiza-se na imaginação de quem o lê, 

transpondo-se para o ato da corporeidade, transformando-se assim, em uma forma de 

linguagem. 

 
Apoio:  
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SINT0902 - DESENVOLVENDO AS HABILIDADES DE LEITURA, 

ESCRITA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NAS CIÊNCIAS 

EXATAS 
 

JORDAN WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS,MÁRIO FERNANDES 

RODRIGUES,RAFAELLA AZEVEDO AGUIAR,ANA FLÁVIA SANTOS DA COSTA 

 
E-mail: jordanwellington44@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Os discursos que movimentam a comunidade universitária apontam que mesmo com 

os avanços conquistados nos últimos anos, as desigualdades sociais provenientes do processo de 

formação do país permanecem dissimuladas nos espaços e nas relações de poder. Em outras 

palavras, as dissimetrias sociais afastam os brasileiros pertencentes às camadas populares dos 

direitos considerados fundamentais, como o acesso universal à educação (CHAUÍ, 2000; 

SOUZA, 2016; ARROYO, 2015). 

No âmbito do ensino superior público, mais precisamente nos cursos da área das ciências 

exatas, essa situação manifesta-se em dois pontos: no baixo desempenho dos estudantes em 

disciplinas complexas e na dificuldade que muitos encontram para permanecer regularmente 

matriculados nos cursos ofertados pelas universidades federais. Sejam por questões econômicas, 

por uma formação básica deficitária dos conteúdos curriculares, ou por motivos que necessitam 

de um estudo aprofundando da realidade de cada instituição para serem conhecidos, esses 

estudantes vêm aumentando as estatísticas que mensuram as taxas de retenção e de evasão. 

Nesse ponto, percebemos no cotidiano do Campus Janaúba da UFVJM que uma das questões 

que vêm contribuindo com esses fenômenos negativos nos processos de ensino-aprendizagem é 

o baixo desempenho linguístico de parte dos estudantes nos domínios da leitura, da escrita e, 

consequentemente, na interpretação de textos. Como sabemos, essas habilidades são 

importantes para que o sujeito compreenda os conteúdos das disciplinas necessárias a sua 

formação acadêmica.  

Assim, neste trabalho que ora apresentamos a VI Semana da Integração da UFVJM, 

pretendemos apresentar os resultados parciais obtidos em um projeto de apoio ao ensino de 

graduação cujo objetivo é construir estratégias de ensino que permitam aos estudantes do 

Campus Janaúba ampliar os seus conhecimentos sobre a linguagem, mais precisamente sobre a 

produção de sentidos e significados.  

O trabalho vem sendo realizado de forma transdisciplinar, contando com a colaboração de 

docentes e estudantes na elaboração de estratégias de leitura e interpretação de enunciados dos 

conteúdos da matemática, da física, da biologia, da química, da filosofia e das linguagens. O 

nosso foco principal é combater os índices de retenção e de evasão enfrentados pelo campus, 

fenômenos determinantes de qualquer avaliação que busque compreender a permanência, o 

sucesso ou o fracasso do estudante no processo educativo. 

 

 
Apoio: PROGRAD- PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UFVJM /PROAE - 

PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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SINT0903 - Desenvolvendo atividades de ensino de física e matemática 

em plataforma web. 
 

IANY BARBOSA NEUMANN,EDUARDO ANTONIO SOARES JUNIOR,THÂMARA VIEIRA 

NEPOMUCENA,THAÍS RODRIGUES PINHEIRO,ANSELMO SILVA E SOUZA,DEBORAH 

FARAGO JARDIM 

 
E-mail: ianyneumann21@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Uma das dificuldades enfrentadas pelos alunos que cursam o ciclo básico das 

Engenharias está relacionada às disciplinas das áreas de física e matemática, que sabidamente 

possuem um elevado índice de evasão e retenção. Este ciclo inicial, na UFVJM, é realizado 

através do curso de Ciência e Tecnologia (C&T) e vem apresentando graves problemas em 

diversas unidades curriculares, especialmente nos períodos iniciais com Funções de uma 

Variável (FUV) e Fenômenos Mecânicos (FM), no que se refere à retenção e evasão. Visando 

motivar os estudantes e melhorar a eficiência no ensino e na aprendizagem, muitos docentes têm 

buscado diferentes metodologias de ensino, especialmente utilizando o recurso computacional 

como ferramenta básica. Com o apoio da engenharia didática, um grupo de alunos e professores 

desenvolveram atividades de ensino por meio de modelagens e simulações no GeoGebra, 

incorporadas à plataforma Hélade, que trabalhassem os assuntos vistos em sala de aula, tanto em 

FUV quanto em FM. Essa plataforma, ainda em fase de testes preliminares, é uma ferramenta 

online que estará disponível na web tão logo seja finalizada. As atividades desenvolvidas para a 

disciplina de FUV tratam de investigações de funções, através dos conteúdos de limites, 

derivadas e integrais, de maneira agradável, em forma de jogo ou ideia similar. Em FM sentiu-

se a necessidade de se propor uma espécie de laboratório virtual onde seria possível simular 

situações reais e proceder a investigação. A plataforma já conta com 4 sequências didáticas 

finalizadas, sendo 2 de FM e 2 de FUV, e outras em andamento. Alguns testes preliminares 

foram feitos para verificar a eficiência da ferramenta e posteriormente foi realizada uma 

atividade avaliativa com os discentes. Os resultados foram satisfatórios, visto que ficou evidente 

o entusiasmo e o rendimento dos estudantes, por se tratar de atividade não convencional e 

construída com base em elementos da didática alvo. A etapa seguinte será aplicar as outras 

atividades, no próximo semestre letivo, com o intuito de motivar os discentes em seus estudos, 

evitando a evasão precoce da disciplina, bem como auxiliar os docentes em suas tarefas de 

facilitadores da aprendizagem, mantendo a qualidade do ensino.   

 

 
Apoio: PROAE, PROEX E PROGRAD 
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SINT0904 - Diversificação do ensino em Genética e Citologia visando 

melhor aprendizado e diminuição da retenção e evasão 
 

LUANA FARIA TRISTÃO,BRUNA LUCIO OLIVEIRA BARBOSA,JANAINA DE OLIVEIRA 

MELO,ANGÉLICA PATARO REIS 

 
E-mail: luanafariatt@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A Genética e a Citologia são áreas da biologia em que o ensino é uma tarefa 

desafiadora, pois muitos conceitos são difíceis de serem assimilados. Dessa forma, o ensino 

enfrenta dificuldades, como despertar o interesse dos alunos e entender os conceitos básicos. 

Essas dificuldades ficam evidentes dentre os estudantes que cursam as disciplinas do 

Departamento de Ciências Básicas (DCB), especialmente devido ao fato delas serem oferecidas 

em períodos iniciais dos cursos. Dessa forma, são observadas retenções e evasões. No primeiro 

semestre de 2017, o projeto foi implementado na UFVJM, Campus Diamantina, com o objetivo 

de facilitar o aprendizado e ampliar os conhecimentos por meio da elaboração de material 

educacional e do incentivo ao estudo extraclasse. Foram elaborados materiais didáticos como 

maquetes, esquemas interativos e jogos educativos. No âmbito das plataformas digitais, foi 

criada uma página no Facebook intitulada “Biogênese – UFVJM” para divulgação de 

curiosidades e informações. Além disso, foi utilizada a plataforma Moodle e um grupo no 

“Whatsapp” para facilitar a comunicação entre os responsáveis pelo projeto e os alunos. Na 

busca pela diversificação das práticas de ensino, foram utilizados variados instrumentos 

avaliativos como provas, sabatinas, seminários, estudos dirigidos e relatórios referentes às aulas 

práticas. Uma das mais significativas ações desenvolvidas pelo projeto foi a implementação de 

dois grupos de estudos correspondentes a cada uma das disciplinas com o propósito de auxiliar 

o estudo dos alunos e servir como um apoio, em especial àqueles que possuem maior 

dificuldade. As reuniões dos grupos acontecem semanalmente em formato de roda de discussão, 

o que permite uma rotina de estudos. Os grupos foram conduzidos pelas bolsistas e atendem, 

aproximadamente, 50 alunos por semestre. De acordo com os resultados obtidos, houve uma 

redução nos índices da retenção e evasão, que passaram de aproximadamente 40% em semestres 

anteriores para 21% após o início das atividades do projeto. Além disso, alunos repetentes, 

tiveram a oportunidade de melhorar o desempenho e de evitar nova retenção. Os depoimentos 

dos estudantes descritos em questionários aplicados evidenciaram a efetividade das ações do 

projeto. Portanto, o “Biogênese” tem proporcionado a ampliação do conhecimento e contribuído 

para a redução da evasão e da retenção. As atividades do projeto estão em andamento. Sendo 

assim, tem-se a expectativa do alcance de bons resultados. 

 

 
Apoio: APOIO FINANCEIRO: PROGRAD/UFVJM – PROAE. PROGRAMA DE APOIO AO 

ENSINO DE GRADUAÇÃO. 
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SINT0905 - Divulgação científica em Geociências em rede social: um 

relato de experiência 
 

IAGO CORDEIRO GODINHO,DANIELLE PIUZANA MUCIDA 

 
E-mail: iago_cordeiro@outlook.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O uso de redes sociais assim como outras ferramentas de comunicação pode servir 

como promotor de aprendizagem de práticas escolares em todos os níveis de ensino, 

possibilitando a aproximação de alunos ao conhecimento científico. Constitui-se como 

importante recurso para o professor fomentar, junto a estudantes, a habilidade comunicação 

mais direta, clara, a partir da definição de um determinado tema e público-alvo. Neste sentido, 

foi realizado uma atividade fomentando o entendimento e relação entre estações do ano e a 

translação, tema da unidade curricular de Fisiologia da Terra, do curso de Humanidades e 

Geografia. A atividade consistiu  no repasse de informação na forma de divulgação científica 

para o público alvo jovem (alunos de ensino médio) a partir de informações científicas e que 

seriam postadas no Facebook do GAIA – Geociências, Arte, Interdisciplinaridade e 

Aprendizagem, projeto de divulgação científica do curso de Geografia da UFVJM. Como 

resultado, houve a elaboração de uma sequência didática no gênero tirinhas envolvendo o 

diálogo entre dois amigos sobre a temática. Ao longo da conversa, as personagens utilizaram-se 

de objetos do dia-a-dia para representar o movimento orbital que o Planeta Terra possui em 

torno do Sol – translação, a inclinação  do planeta de aproximadamente 23° e as características 

que geram as  estações, compreendendo variações climáticas. A experiência foi satisfatória e 

almeja-se o aprimoramento da sequência didática neste formato em tirinhas com intuito de 

favorecer  a apropriação de conceitos ligados às Geociências, área de conhecimento que 

necessita de estratégias mais lúdicas e criativas no que concerne à linguagem e aos recursos 

utilizados como apoio. 

 
Apoio: A DEUS POR TER ME DADO SAÚDE E FORÇA PARA SUPERAR AS 

DIFICULDADES. A ESTA UNIVERSIDADE, SEU CORPO DOCENTE, DIREÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO QUE OPORTUNIZARAM A JANELA QUE HOJE VISLUMBRO UM 

HORIZONTE SUPERIOR, EIVADO PELA ACENDRADA CONFIANÇA NO MÉRITO E 

ÉTICA 
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SINT0906 - Ecooper, Um Serius Game Multidisciplinar de Pergunta e 

Resposta. 
 

JHONNY MICHAEL COSTA,THALES FRANCISCO MOTA CARVALHO,FLAVIANA 

TAVARES VIEIRA TEIXEIRA 

 
E-mail: jhonny.costa@ead.ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O crescimento dos recursos tecnológicos, bem como o desenvolvimento do acesso à 

informação e o uso de computadores por alunos têm instigado professores a remodelar suas 

práticas pedagógicas (PREBIANCA, et al., 2014, p. 182). Neste contexto, os Serious Games 

vêm auxiliar o professor no processo de aprendizagem. Termo apresentado ABT (1987, p. 4) na 

década de 70, tem como característica utilizar jogos primeiramente com caráter educacional e 

não de entretenimento. Por possuir características dos jogos comuns (entretenimento), os 

Serious Games despertam cada vez mais o interesse como ferramenta de educação (ARNAB, 

LIM, et al., 2015, p. 392). 

Visando empregar os atributos dos Serious Games, este trabalho desenvolveu o aplicativo web 

Ecooper (Education Control Process External). O Ecooper é um Serious Games multidisciplinar 

composto por perguntas de múltipla escolha (i.e.,quiz),que permite os alunos revisarem os 

conteúdos estudados em sala de aula. A característica multidisciplinar do jogo permite que 

professores de diferentes disciplinas possam cadastrar as atividades que serão realizadas. Outra 

característica importante do Ecooper é possibilitar que professores acompanhem o desempenho 

didático dos alunos e das turmas cadastradas analisando as estatísticas geradas pelo jogo. Bem 

como, identificar conteúdos vistos em sala que tiveram baixa assimilação. O Ecooper possui 

também uma funcionalidade de ranking e pontuação, que permite os alunos compararem o seu 

desempenho em relação aos outros estudantes, simulando o ambiente de um jogo. 

O desenvolvimento do Ecooper seguiu as diretrizes proposta por PRESMAN e LOWE (2009, p. 

14). Nesta proposta é apresentado um arcabouço composto por cinco etapas: comunicação, 

planejamento, modelagem, construção e implementação. Segundo os autores, o arcabouço 

proposto pode ser utilizado para o desenvolvimento de WebApps de todos os tamanhos e 

complexidades. Foi utilizado também, o modelo de desenvolvimento interativo espiral proposto 

por Barry Boehme(PRESSMAN, 2011, p. 65).O Ecooper é um Serious Game simples e 

intuitivo que permite o professor um rápido feedback do desempenho estudantil dos alunos. Ele 

pode ser uma ferramenta útil no dia a dia dos professores, norteando-os sobre a necessidade de 

realizar adaptações no planejamento didático das disciplinas, de modo que possa revisar ou 

aprofundar os conteúdos das questões com menor ou maior índice de acerto.  

 

 
Apoio:  
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SINT0907 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANALISE DA 

DISICPLINA INICIAÇÃO CIENTIFICA DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DO IFNMG 
 

CLODOALDO ROBERTO ALVES 

 
E-mail: clodoaldorobertoalves@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A Educação a Distância tem se consolidado cada vez mais como modalidade de 

ensino no Brasil. Nunes (1994) salienta a incalculável relevância da Educação a Distância uma 

vez que atende grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades e 

sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da 

clientela atendida. Diante deste cenário proponho, neste trabalho, como objetivo geral, a 

investigar as estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas na disciplina “Iniciação Científica” 

do Curso de Pedagogia do IFNMG. Os objetivos específicos são: analisar o Plano de Ensino da 

disciplina “Iniciação Científica” ofertada pelo Curso de Pedagogia, modalidade a distância, do 

IFNMG;  identificar a sequência didática implementada para introduzir os conteúdos da referida 

disciplina; analisar as estratégias de ensino e aprendizagem, mais especificamente as videoaulas, 

utilizadas na supracitada sequência com o objetivo de avaliar se os objetivos propostos no Plano 

de Ensino foram alcançados. Para tanto, utilizarei a metodologia do tipo qualitativa e 

interpretativa, devido ao fato de que esse tipo de metodologia apresenta características 

condizentes com o problema de pesquisa e com a natureza dos objetivos deste estudo. A 

pesquisa em questão será submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri – CEP/UFVJM, para apreciação e aprovação. A produção 

dos dados se iniciará somente após sua aprovação, e se dará em quatro momentos: Analise 

documental; Análise do AVA; Entrevista semiestruturada e por fim, análise e interpretação dos 

dados. A hipótese que norteia esta pesquisa é de que o trabalho efetivamente adotado pela 

modalidade EaD – consistindo, muitas vezes, apenas em uma  ‘virtualização’ da modalidade 

presencial – o formato das videoaulas e a metodologia proposta para o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) é um dos fatores responsável, em grande parte, pela evasão na 

modalidade EaD.   Espero que os resultados da presente pesquisa possam contribuir para que, 

não só a instituição investigada, mas outras instituições que ofertam a modalidade de EaD, se 

atentem para as possíveis fragilidades no planejamento e na produção de videoaulas.  Assim 

sendo, a comunidade, principalmente na região a ser investigada, será beneficiada com este 

estudo, pois muitos estudantes dependem exclusivamente da Educação a Distância para ter uma 

formação e seguir seus sonhos. 

 
Apoio: UFVJM E IFNMG 
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SINT0908 - Educação ambiental e saberes compartilhados: diálogos 

entre escola, comunidade e universidade 
 

LAÍS NAIARA ALVES FERREIRA,PACELLI HENRIQUE MARTINS TEODORO 

 
E-mail: scliargolden@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa contemplada com uma 

bolsa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, 

que tem como temática principal a educação ambiental. Seu objetivo principal foi compreender 

como esta temática tem sido desenvolvida em espaços formais e não formais, a saber, Escola 

Estadual Profa. Júlia Kubitschek, Escola Municipal Nathália Jesus Silva, Associação dos 

Catadores de Diamantina e Asilo de Idosos Casa Frederico Ozanam, para propor intervenções 

diferenciadas e participativas. Os procedimentos metodológicos utilizados consistem em revisão 

bibliográfica sobre educação ambiental crítica, políticas públicas e horticultura, como o tema 

central para trabalhar tanto em espaços formais quanto em espaços não formais; na análise 

documental de legislações, programas e planos governamentais; e na fundamentação da 

concepção de aprendizagem significativa de Herbart (2003). A partir do que se observou e 

analisou nos espaços citados, pôde-se evidenciar que a educação ambiental tem sido tratada 

ainda com uma abordagem preservacionista dos recursos naturais, basicamente das espécies 

animais e vegetais, a qual não deve ser desconsiderada, porém, quando tratada somente pela 

dimensão ecológica, deixa de lado questões sociais, políticas e econômicas que também se inter-

relacionam (REIGOTA, 2009). Desta forma, a proposta prática foi baseada na aprendizagem 

significativa, no momento em que procurou saber a compreensão dos alunos a respeito da horta 

e seus diversos temas correlacionados, para assim ampliar o diálogo reflexivo-crítico sobre o 

consumo de alimentos; a agricultura familiar; o acesso à terra e suas relações de poder; o uso de 

agrotóxicos; os alimentos orgânicos etc. E a fim de firmar uma ponte educativa entre o formal e 

o não formal, a proposta foi, ao mesmo tempo, dialogar com participantes desses espaços as 

mesmas questões referentes à horta, partindo do que já se conhece e de práticas realizadas para a 

discussão da problemática na perspectiva da educação ambiental crítica. Por enquanto, os 

resultados preliminares atenderam as finalidades propositivas, as quais visam trabalhar a 

educação em favor de conhecimentos e maior contato de alunos com a complexa temática 

ambiental, não mais para práticas naturalistas específicas e desarticuladas entre si, mas sim, para 

processos coletivos e pluridimensionais voltados a seu papel transformador e emancipatório. 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO PIBIC DA UFVJM (EDITAL CICT 008/2016, PROTOCOLO 

1252017) E A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

PELO FINANCIAMENTO DO PROJETO; A ESCOLA ESTADUAL PROFA. JÚLIA 

KUBITSCHEK; A ESCOLA MUNICIPAL NATHÁLIA JESUS SILVA; O 
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SINT0909 - Elaboração de práticas pedagógicas de Educação Física 

interdisciplinares com Anatomia Humana 
 

LUIZ GABRIEL MATURANA,RAMONA RAMALHO DE SOUZA PEREIRA,MATHEUS 

AUGUSTO DE ASSIS GONÇALVES,GABRIELA RIBEIRO MOURÃO,IZABELA JARDIM 

NEVES PEREIRA ,NEIMAR DE JESUS COSTA 

 
E-mail: luiz.maturana@ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: “Elaboração de práticas pedagógicas de Educação Física interdisciplinares com 

Anatomia Humana” é um projeto de ensino dedicado a aproximar duas áreas do conhecimento 

de forma interdisciplinar: a Educação Física e as Ciências Biológicas por meio da Anatomia 

Humana. Sabe-se que é no ensino fundamental e médio que os aprendizes vivenciarão 

atividades físicas, jogos e brincadeiras utilizando partes de seus corpos, no entanto, tais 

indivíduos estudam toda a teoria envolvida nas disciplinas de ciências e biologia. Batista & 

Salvi (2006) consideram que a interdisciplinaridade no ensino é um caminho metodológico de 

diálogo entre saberes, ressaltando o caráter de integrar conhecimentos que são trabalhados 

separadamente. Várias pesquisas sobre o tema, como demonstrado na revisão bibliográfica de 

Mozena & Ostermann (2014), ponderam como unânime a aprovação e aplicação de atividades 

interdisciplinares e julgaram, inclusive, necessárias por todos os trabalhos estudados. 

Atualmente o projeto está em fase de finalização com um total de 11 elaborações de atividades, 

sendo elas nomeadas como: Batata quente da estátua queimada (Sistema Esquelético), Bobinho 

da Velha Articulada (Sistema Articular), Frenesi Muscular (Sistema Muscular), Pugna Invaders 

(Sistema Circulatório), Aero Festival (Sistema Respiratório), Sentindo-se um Alimento (Sistema 

Digestório), Biribol do Sistema Urinário (Sistema Urinário), Caça ao Tesouro: O Orfanato 

Perdido (Sistema reprodutor), Circuito do Impulso Maluco (Sistema Nervoso), Ginastixt 

(Sistema Sensorial) e Diabetes in Vivo (atividade sobre diabetes). As atividades exibem e 

estimulam diversas características como força, velocidade, agilidade, resistência, ludicidade, 

cooperação, socialização, raciocínio rápido, estratégia... adequando-se em diferentes idades e 

todas foram correlacionadas de diferentes modos com a Anatomia Humana. Uma cartilha e/ou 

mídia digital será formatada e disponibilizada ao sistema de bibliotecas da UFVJM e postada na 

fanpage do projeto “CriAtividade Física” no Facebook e Instagram. Espera-se que o projeto 

disponibilize exemplos de interdisciplinaridade e a percepção de sua importância, seja no 

ambiente escolar criando formas de interação entre profissionais de Educação Física e Ciências 

Biológicas e até mesmo em pessoas que tenham a oportunidade de vivenciá-las valendo-se de 

seus benefícios próprios da Educação Física e pelo aprendizado de Anatomia Humana. 

 
Apoio: PROGRAD / PROAE 
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SINT0910 - Ensino de Física através do uso de Mídias Digitais 
 

PAULO HENRIQUE SILVA COSTA,JOÃO VITOR GOMES DE ARAÚJO,JEAN CARLOS 

COELHO FELIPE,THIAGO DE LIMA PRADO 

 
E-mail: phenrique564@yahoo.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Uma grande barreira enfrentada por muitos estudantes das mais diversas áreas, 

sobretudo nas áreas correlatas às ciências exatas, encontra-se na resolução dos problemas 

propostos pelos livros-texto.. A aplicação dos conceitos apresentados pelo professor aos alunos 

em sala de aula na busca pela solução de algum exercício pode ser algo complicado às vezes. 

Associar fórmulas matemáticas com teoremas e leis se torna algo bastante confuso para alguns 

estudantes, que se veem sem saída em determinadas ocasiões. Uma proposta para reduzir esse 

problema, em especial na área da física, consiste da elaboração de vídeo aulas, que expliquem 

de maneira prolixa e clara, diversos tópicos relacionados aos conteúdos das disciplinas mais 

básicas da Física (Física I, II, III e IV). Assim, partindo do exposto, o objetivo desse trabalho é 

servir como um auxiliador de estudos para os alunos, na disciplina de física, com a resoluções 

detalhadas de diversos exercícios do livro Fundamentos de Física, 9ª edição, volumes 1, 2 e 3 

dos autores Halliday e Resnick. Este projeto trata-se basicamente de um canal no YouTube, 

onde são lançados vídeos toda semana, com a explicação e resolução de alguns problemas 

propostos no livro. As vídeo aulas são bem explicativas e espontâneas, de modo que o estudante 

possa interagir mais com a disciplina, melhorando por consequência, seu entendimento acerca 

dos diversos conteúdos. A ideia desse projeto surgiu com propósito de reduzir a evasão dos 

estudantes, tanto da faculdade como das disciplinas básicas de Física oferecidas pelo BC&T da 

UFVJM – Campus Janaúba. Através de um levantamento feito em conjunto com os 

coordenadores e professores das referidas disciplinas, observou-se grande número de evasão dos 

estudantes muitas das vezes por não terem um claro entendimento sobre o conteúdo ensinado 

(tal constatação abrange não só o campus Janaúba, mas a UFVJM como um todo). Baseado 

nesse levantamento, veio a ideia de gravação das videoaulas, funcionando mesmo como uma 

“monitoria” extra para o estudante.Como principal resultado, ao consultar os estudantes que 

acessam aos vídeos, percebemos uma melhora nas notas, no aprendizado e na compreensão do 

conteúdo de Física por partes dos alunos do Campus Janaúba da UFVJM, onde está sendo 

realizado o projeto. Assim, espera-se expandir tal projeto para outras disciplinas mais avançadas 

dos novos cursos (Engenharia Física e Engenharia de Materiais) bem como para o próprio 

BC&T. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT0911 - Ensino de Geociências na Escola Familiar Agrícola de 

Veredinha: ação-reflexão a partir da Pedagogia Histórico-Crítica. 
 

LAURA SIMÕES DE ÁVILA,ISABELLA ROCHA DIAS,EULER DA LUZ FERNANDES 

MENEZES,ELIDA EILIAN SOUZA,NATÁLIA GOMES XAVIER,MARIO MARIANO RUIZ 

CARDOSO 

 
E-mail: laurasimoes637@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O trabalho relata e reflete sobre uma experiência de prática de ensino de geociências 

desenvolvida na Escola Familiar Agrícola de Veredinha (EFAV), no município de Veredinha, 

Minas Gerais. A prática de ensino fez parte das atividades educativas desenvolvidas na 

disciplina de Laboratório de Ensino III do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri no segundo semestre letivo de 2017. 

A disciplina de Laboratório de ensino III objetivou a compreensão e a práxis (ação-reflexão) dos 

fundamentos teóricos e práticos da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) sobre educação e, 

também, a realização de uma prática de ensino fundamentada nos momentos pedagógicos da 

PHC como parte da formação dos licenciandos. O conteúdo de geociências foi escolhido para 

ser desenvolvido na prática de ensino na EFAV com alunos do primeiro ano do ensino médio. O 

planejamento da prática educativa foi composto pelos seguintes etapas: leitura e discussão de 

textos sobre a pratica educativa a partir da PHC; leitura e discussão de textos sobre educação do 

campo e pedagogia da alternância; visita a EFAV para uma primeira contextualização sobre as 

condições concretas em que se realizaria a pratica de ensino; definição dos conteúdos de ensino, 

com leitura e discussão de texto sobre o ensino de geociências; estudo e preparação de material 

educativo sobre geociências (amostras de rochas, apresentação de slides, jogos educativos). A 

pratica de ensino, fundamentada na PHC, teve os seguintes momentos:  1) a prática social inicial 

com apresentação de vídeos sobre eventos geológicos; 2) a problematização do conteúdo com 

debates e conversas sobre a relação do tema com aspectos sociais, econômicos e culturais da 

sociedade; 3) a instrumentalização por meio de exposição de conceitos do campo das 

geociências em slides; 4) a catarse, ou seja, o momento em que os discentes da EFAV 

demonstraram a incorporação do que foi aprendido, usando um jogo de caça ao tesouro; 5) a 

pratica social final com a exploração da ferramenta Google Earth. Por fim, observou-se o 

interesse dos estudantes da EFAV no conteúdo de geociências nos diferentes momentos 

pedagógicos propostos. Ressalta-se a relevância de que o desenvolvimento da prática educativa 

esteja sempre pautado pela compreensão dos fundamentos teóricos e práticas da educação, que 

no caso específico, indicou a potencialidade da PHC para a formação dos licenciandos em 

Ciências Biológicas da UFVJM. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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SINT0912 - Ensino Híbrido: o uso das tecnologias digitais em sala de 

aula 
 

DENIS JAMES PEREIRA,ELAYNE DE MOURA BRAGA 

 
E-mail: pereira.denisjames@outlook.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

divulgou em 2015 o estudo “Educação para a cidadania global: preparando alunos para os 

desafios do século XXI” que apresenta algumas competências para a sociedade contemporânea. 

Este relatório demonstra que os estudantes devem aprender, não apenas conteúdos disciplinares 

tradicionais, mas novas competências e habilidades como: criatividade, comunicação, trabalho 

em equipe, análise crítica, entre outros. Para alterar o modelo tradicional de ensino e adequá-lo 

às novas exigências, não basta incluir recursos tecnológicos na sala de aula como filmes, 

músicas, jogos ou lousa digital, deve-se mudar os objetivos da escola. O uso da tecnologia no 

modelo expositivo apenas tornará a aula mais informativa e cansativa. “A tecnologia não apoia 

– nem pode apoiar – a velha pedagogia do professor que fala/palestra [...]. Na verdade, quando 

os professores usam o velho paradigma de exposição, ao adicionarem a ela a tecnologia, ela 

com muito mais frequência do que o desejado se torna um empecilho.” (PRENSKY, 2010, p. 

202). Os autores Christensen, Horn e Staker apresentam em seu ebook “Ensino Híbrido: uma 

inovação disruptiva? Uma introdução à teoria dos híbridos”, a união do uso de tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICs) com o ensino presencial. O Ensino Híbrido (EH) 

é, assim, uma abordagem que em parte é feita por ensino on-line com algum tipo de controle por 

parte do educador como tempo, conteúdo ou atividades, em parte é executada em algum local 

físico supervisionado e longe de casa e, por último, com uma experiência de aprendizagem 

integrada entre o on-line e a presença física (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Este 

modelo possui 4 variações do uso integrado das TDICs, que são: Rotação, Flex, A La Carte e 

Virtual Enriquecido. No Brasil, a experiência conduzida pelo Grupo de Experimentações em EH 

resultou no livro: “Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na educação” sob organização 

de Bacich, Neto e Trevisani. O livro apresenta relatos de experiência e artigos sobre o EH, como 

por exemplo o relato de professores sobre a melhoria da aprendizagem após a utilização das 

abordagens em suas respectivas escolas. Portanto, a integração das TDICs ao ensino através do 

EH relaciona-se com uma melhor prática educativa ao oferecer mais autonomia e 

personalização aos estudantes, além de maior valorização do professor. 

 
Apoio:  
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SINT0913 - Ensino por projetos e leitura: Breve análise de práticas 

sociais 
 

JOCIMARA FERNANDES DE OLIVEIRA,HELIANDRO ROSA DE JESUS 

 
E-mail: joci_meira@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A Pedagogia de Projetos é uma dinâmica de trabalho educacional que tem por 

objetivo organizar a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de 

forma coletiva, entre alunos e professores. A palavra projeto vem do latin projectu, que nos 

remente á um esboço, á uma ideia irreal, que irá ganhar forma. No ensino por projetos o 

professor ganha o papel de mediador, trabalhando como auxiliar das atividades dos alunos, o 

que vai além da simples transferência do conhecimento. Portanto, o papel do educador deve ser 

visto com cautela, como fomenta o autor Nilbo Ribeiro Nogueira, que é ”importante ressaltar 

que o projeto não é do professor nem do aluno e sim de ambos, portanto o professor também 

pode opinar sobre sua trajetória” (NOGUEIRA, 2008). Desse modo, a pedagogia de projetos, 

atua na contramão da concepção do ensino linear, quando falamos de construção do 

conhecimento através de uma rede de significados, não deve-se pensar na ideia de progresso, no 

entanto, trata-se de trabalhar com o conceito de ramificação. Esta pesquisa, busca através de um 

levantamento bibliográfico, discutir acerca dos benefícios da aplicação da pedagogia de 

projetos, associada á leitura. Angela B. Kleiman e Silvia E. Moraes colocam em pauta a 

importância da leitura, enquanto atividade integradora de conhecimentos. O projeto 

interdisciplinar pode se tornar um instrumento de transformação, do processo de sair do 

comodismo e se tornar um aluno crítico, com mais autonomia. Para Freire, a leitura faz parte do 

processo de descobertas e vivências, que vão se ressignificando com o passar do tempo, a cada 

nova leitura de mundo, ou de palavra, a cada novo texto escrito. A leitura deve ser protagonista 

nesse processo de luta contra a fragmentação do ensino, e como já afirmou: ‘’A leitura de 

mundo, precedendo a leitura da palavra,(...) O mundo que não é, está sendo’’ (FREIRE, 1996). 

As práticas sociais de leitura tanto em língua materna quanto em estrangeira, atuam como 

pontes integradoras do ensino por projetos. 

 
Apoio: Á FAPEMIG, POR CUSTEAR ESTA PESQUISA 
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SINT0914 - Ensino por Temas: Entendendo o Ciclo da Água 
 

LARISSA AMANDA NUNES,CLAUDILENE PEREIRA SILVA,ALINE DE SOUZA 

JANERINE,CRISTINA FONTES DINIZ 

 
E-mail: lara.a.nunees@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Pesquisas no campo do ensino de Ciências indicam que o ensino por temas visa 

potencializar a motivação e o interesse dos estudantes em relação aos conhecimentos científicos. 

Nessa perspectiva, dentro PIBID, envolvemos os estudantes do curso de licenciatura em 

química no ensino a partir de temas. Tivemos como objetivo desenvolver uma sequência de 

aulas pautadas em um módulo temático em duas escolas da rede pública estadual de Diamantina 

(MG). Com um grupo de oito licenciandos em Química, da UFVJM, foi planejado um conjunto 

de aulas pautadas no tema “Água”, dividido em três subtemas: entendendo o ciclo da água; a 

água na natureza; e as plantas e o ciclo dos elementos químicas. Estes subtemas já estavam 

disponíveis aos licenciandos na forma de material didático. Apresentamos os resultados e 

discussões obtidas a partir do desenvolvimento apenas do primeiro módulo subtemático: 

entendendo o ciclo da água. Destacamos que este trabalho está inserido também dentro de uma 

pesquisa de doutorado realizada na Faculdade de Educação da UFMG, maiores detalhes sobre 

os resultados dos outros módulos subtemáticos podem ser consultados em Janerine e Quadros 

(2017). Os licenciandos desenvolveram as aulas durante o primeiro semestre de 2017, na 

disciplina de Química. Foram desenvolvidas, ao todo, quatro horas/aula em cada uma das duas 

turmas participantes. Estas foram filmadas e trechos das aulas foram selecionados para análises 

posteriores. Para a discussão neste trabalho, selecionamos dois fragmentos de aulas 

desenvolvidas por duas licenciandas. No primeiro fragmento podemos perceber como o ensino 

por meio de temas favoreceu o protagonismo dos estudantes durante a aula. A importância e 

necessidade de tornar o estudante protagonista foi muito discutido com os licenciados no 

planejamento das aulas. Outro fragmento analisado nos permitiu analisar as concepções 

alternativas que ainda estão presentes nos estudantes e o quanto elas tendem a se manter se o 

professor não estiver atento para os comentários que os estudantes fazem ao longo da aula. 

Apesar de se ter usado uma estratégia de mostrar um terrário sem planta, para desconstruir a 

concepção de que o ciclo da água depende unicamente da planta, o fragmento de vídeo 

evidencia o comentário de uma estudante indicando que essa concepção não havia sido 

desconstruída. Acreditamos que seja indispensável a realização do trabalho a partir de temas na 

formação inicial, uma vez que este tem se mostrado necessário nas aulas de ciências. 

 
Apoio: CAPES/ PROJETO-CAAE-56304716.3.0000.5149 
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SINT0915 - Ensino, Pesquisa, Extensão e desenvolvimento regional: 

articulação entre UFVJM e a Escola Família Agrícola de Veredinha - 

MG. 
 

MARIO MARIANO RUIZ CARDOSO,ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES,ANDRE 

RODRIGO RECH,ALINE WEBER SULZBACHER 

 
E-mail: mariomarianoruizcardoso@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Apresentamos as ações desenvolvidas por docentes e discentes da UFVJM em 

articulação com a comunidade da Escola Família Agrícola do município de Veredinha (EFAV), 

ca. de 210 km de Diamantina-MG. As ações articulam as dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão e se fundamentam numa perspectiva de educação crítica, pois compreendem que a 

relação entre Universidade e Sociedade deve estar pautada pelo compromisso de apoiar 

processos sociais de crítica à sociabilidade atual e de ação transformadora para superação dos 

problemas da vida das classes populares. Assim, comungam-se princípios como o compromisso 

ético e social com as demandas dos povos do Vale do Jequitinhonha; a compreensão da relação 

entre conhecimento popular e científico de modo não antagônico; a inclusão da comunidade 

escolar como sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento; e a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. A EFAV promove a educação escolar de jovens campesinos, 

articulando ensino médio e técnico em agropecuária com base nos princípios da educação do 

campo e agroecologia, que guiam as práticas pedagógicas, inclusive em sua relação com a 

comunidade escolar e externa, estruturando um ambiente propício para ações de ensino com 

estágios supervisionados das Licenciaturas em Geografia, Educação do Campo e Ciências 

Biológicas, além de atividades vinculadas às disciplinas de cada curso sobre práticas de ensino e 

produção de materiais pedagógicos para a EFAV; ações de pesquisa e ensino, com a elaboração 

de trabalhos de conclusão de curso sobre práticas de ensino em ciências e em geografia; ações 

de iniciação científica com bolsistas da UFVJM e da EFAV na produção de conhecimento sobre 

ecologia de abelhas e produção de mel com desdobramentos didáticos para a escola; ações de 

extensão com a socialização dos resultados das pesquisas junto aos pais dos estudantes e 

comunidade regional de apicultores com vistas ao aprimoramento da produção de mel. Há, 

ainda, uma contribuição direta para com a formação continuada dos professores da EFAV, pois 

estes acompanham e contribuem com as ações desenvolvidas. Estas ações foram possíveis a 

partir da articulação interna (docentes e discentes) da UFVJM com a EFAV. Assim, apontam 

para o potencial de um programa que articula a Universidade, para fortalecimento de seu caráter 

popular, público, gratuito e socialmente referenciado, com uma escola que é da comunidade 

campesina, e que juntas podem contribuir no desenvolvimento regional. 

 
Apoio: PIBIC - CNPQ; PIBEX - PROCARTE; PIBIC - FAPEMIG; PIBIC JR- FAPEMIG; 

PIBID - DIVERSIDADE 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

9
3
0

  

 

 

 

 

 

 

SINT0916 - ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA: O TECNICISMO E A 

IDENTIDADE DA ESCOLA FEDERAL TÉCNICA DE JANUÁRIA 
 

BRUNO VIEIRA DA SILVA 

 
E-mail: bruno.x.silva@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A presente pesquisa faz parte das discussões apresentadas no projeto de pesquisa 

“ENTRE MEMÓRIA E HISTÓRIA: O TECNICISMO E A IDENTIDADE DA ESCOLA 

FEDERAL TÉCNICA DE JANUÁRIA” do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGED) da UFVJM.  

Há mais de 50 anos, no verão de 1960, Januária, conhecida como princesa do norte de Minas 

Gerais, banhada pelas águas do imponente rio São Francisco, era “presenteada” pelo motivo do 

seu centenário, com a Escola Agrotécnica vinculada ao Ministério da Agricultura. Abordará um 

recorte temporal que contempla configurações marcantes desta instituição, dará início com sua 

autaquização ocorrida mediante a Lei nº 8.731 de 16 de janeiro de 1993 que transforma as 

Escolas Agrotécnicas Federais em autarquias até sua configuração como campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais advento da lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, em um espaço de tempo de 15 anos.Esse projeto se propõe a 

entender os processos de formação e transformação do ensino da Escola Técnica Federal de 

Januária ao longo de sua história na região do vale do médio São Francisco no norte de Minas 

Gerais onde intentaremos estudar as concepções pedagógicas e suas abrangências nas práticas 

gestoras do ensino, tais como: educação Tecnicista versus educação Libertadora.Edificaremos a 

presente pesquisa sobre um tripé conceitual composto por pesquisa de instituições educativas na 

perspectiva histórica, conhecimentos sociológicos e filosóficos, pesquisa de documentos e 

entrevistas. Sendo assim, a presente pesquisa será do tipo exploratória de acordo com os 

objetivos, e do ponto de vista da natureza das fontes utilizaremos traços da técnica de análise 

documental com a coleta de dados provenientes de fontes primárias. Bem como, traços da 

técnica de análise bibliográfica com coleta de dados provenientes de fontes secundárias e 

entrevista semi-estruturada. Em análise aos documentos até o presente momento constata que no 

decorrer das mudanças pelas quais passaram a rede federal de ensino, muitas vezes, traços de 

suas primeiras práticas pedagógicas permanecem e conflitam com suas novas diretrizes 

educacionais. Diversas tendências pedagógicas foram praticadas neste estabelecimento de 

ensino, desta forma, Presume-se terem ocorrido modificações identitárias na Escola Federal 

Técnica de Januária. 

Palavras-chave: História de Instituições Educativas, Tendências Pedagógicas e Identidade 

Institucional. 

 
Apoio:  
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SINT0917 - Escola democrática versus Escola sem partido: estudo de 

caso na Escola Estadual Dom Joaquim Silvério de Souza 
 

FERNANDO CESAR PEREIRA BUENO,WELLINGTON DE OLIVEIRA 

 
E-mail: fernandocesarpereirabueno@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Observando fenômenos políticos como o movimento “Escola sem partido” que 

defende uma neutralidade politica na educação, admite-se que a escola seja o local onde se 

transmite os conhecimentos, compreendendo a população de forma genérica sem considerar as 

subjetividades dos sujeitos e ainda que os interesses políticos (particulares) não devem ser 

expostos. Esse tipo de educação que se diz neutra acaba se fazendo autoritária, quando coloca 

sobre a tutela de especialistas todo conteúdo a ser desenvolvido, que na prática impõem seus 

próprios valores com a justificativa da neutralidade técnica. 

Para FREIRE e PARO a educação não é meramente transmissão de conhecimentos e sim um 

processo de apropriação. O aprender exige reflexão sobre o objeto de estudo, exige um sujeito 

critico que tenha curiosidade e que possa ter autonomia em suas decisões. Para isso a escola 

deve ser democrática, participativa e coletiva. Outra característica importante é respeitar e 

compreender os saberes socialmente construídos pelas práticas da comunidade. O sentido dos 

conteúdos escolares e sua importância para comunidade devem ser esclarecidos. 

O estudo investiga a educação e seus objetivos fundamentais, levando em consideração todo 

caráter politico que permeia essa realidade. Apresentando a politica na educação em uma 

dimensão ampla, demonstrando esta como uma ação intencional que visa intervir na realidade 

da escola diretamente ligando prática pedagógica e a realidade social da comunidade. 

Para tanto foram realizadas algumas atividades na Escola Estadual Dom Joaquim Silvério de 

Souza no Distrito Conselheiro Mata da cidade de Diamantina-Mg. Dentre as atividades 

destacamos a discussão e elaboração de trabalhos sobre a possibilidade do asfaltamento nas ruas 

do distrito. Discussão que das aulas de sociologia passou por familiares e amigos dos próprios 

alunos e chegaram às redes sociais.   

Nesse exercício democrático de discussão sobre problemas reais do cotidiano que atingem a 

comunidade conclui-se que mais que a possibilidade desse momento ele se faz necessário. 

Demonstrar que a sociedade é permeada de ideologias e que se faz historicamente através delas. 

Em uma sociedade dividida por classes ter consciência dos interesses conflitantes e se 

posicionar.  A escola tem como obrigação propiciar as condições para o desenvolvimento de 

sujeitos autônomos construtores da sua própria história. 

 

 
Apoio: UFVJM E CAPES 
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SINT0918 - Espanhol com outros olhos: desenvolvimento de materiais 

didáticos para o ensino do espanhol a deficientes visuais 
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Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O projeto de extensão “Espanhol com outros olhos: ensino da língua espanhola a 

pessoas com deficiência visual” teve início em agosto de 2016 e é vinculado ao curso de 

licenciatura em Letras Português/Espanhol da UFVJM.  Conta com a participação de uma 

discente bolsista pela Proexc e de duas alunas voluntárias. O projeto tem como foco principal a 

deficiência visual e busca unir pesquisa e prática pedagógica por meio de atividades 

desenvolvidas em duas etapas. A primeira constituiu-se da investigação de metodologias e 

materiais pedagógicos já existentes para a partir daí, elaborar materiais de apoio para o ensino 

da língua espanhola a estudantes deficientes visuais de diferentes níveis de ensino. A segunda 

etapa do projeto, em andamento, é resultado de uma parceria feita com o Centro Especializado 

em Reabilitação – CER Diamantina, para a oferta de oficinas de língua espanhola a um grupo de 

pacientes da instituição. Com base no avanço da legislação brasileira no que diz respeito aos 

direitos de pessoas com deficiência e nas novas diretrizes acerca da inclusão, objetiva-se 

contribuir para a acessibilidade dos deficientes visuais a materiais didáticos que permitam 

facilitar o aprendizado e a aquisição da língua espanhola; colaborar para aumentar a autoestima 

dos deficientes visuais; propagar o idioma espanhol, além de dar oportunidade aos estudantes do 

curso de Letras de participar de projeto de pesquisa, extensão e inclusão, assim como aproximar 

a comunidade acadêmica da sociedade. Esta proposta visa apresentar os materiais pedagógicos, 

jogos e peças táteis produzidos na primeira etapa do projeto. Os materiais são constituídos 

também de arquivos sonoros, com temas diversificados que tendem a ampliar o conhecimento 

dos estudantes sobre o mundo hispânico.   

 

 
Apoio: PROEXC, CER DIAMANTINA 
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SINT0919 - Espanhol com outros olhos: os desafios do ensino da língua 

espanhola a pessoas com deficiência visual 
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Resumo: O projeto de extensão “Espanhol com outros olhos: ensino da língua espanhola a 

pessoas com deficiência visual”, iniciado em 2016, conta com a participação de uma discente 

bolsista e duas alunas voluntárias.A primeira etapa do projeto consistiu na investigação de 

metodologias e materiais já existentes e a partir daí, foram desenvolvidos os primeiros materiais 

de apoio para o ensino da língua espanhola a estudantes deficientes visuais de diferentes níveis 

de ensino. A segunda etapa do projeto está em andamento e é resultado de uma parceria feita 

com o CER-Diamantina (Centro Especializado em Reabilitação). Desde dezembro de 2017, o 

projeto passou a ofertar um curso de língua espanhola com duração de uma hora semanal, 

ministrado pelas participantes, docente e discentes da UFVJM, e que tem como alunos os 

pacientes da instituição parceira. Com base no avanço da legislação brasileira no que diz 

respeito aos direitos de pessoas com deficiência e nas novas diretrizes acerca da inclusão, 

objetiva-se contribuir com a acessibilidade dos deficientes visuais ao conhecimento da língua 

estrangeira, no caso o espanhol, e também a materiais didáticos, literários, científicos e 

acadêmicos, em língua espanhola, buscando facilitar o ensino e a propagação do idioma.Nesta 

fase do projeto, estão surgindo muitos desafios no que diz respeito à necessidade de adaptação 

de materiais, devido à escassez e à inadequação de recursos apropriados. Outros desafios dizem 

respeito à diversidade da turma, que inclui cegos, pessoas com baixa visão e com baixa 

escolaridade, demandando a busca de estratégias para superar as dificuldades e obter resultados 

positivos no processo de aquisição da língua estrangeira. Para a realização desta etapa, a equipe 

se reúne semanalmente para avaliar as metodologias utilizadas e buscar soluções que se 

adequem à realidade da turma, com o intuito de melhor atender aos participantes da proposta. 

 
Apoio: PROEXC UFVJM E CER DIAMANTINA 
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SINT0920 - ESTUDANDO AS PLANTAS MEDICINAIS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

MAÍSA DA COSTA SANTOS,FRANCIELE MARTINS DE QUEIROZ,TATIANA PAULA 

COSTA,BRUNA MARTINELE BARROS,CREICIMARA PEREIRA ,VIVIANE MÁRCIA 

SANTOS,ANGÉLICA OLIVIRA DE ARAUJO 

 
E-mail: maisa.net@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O uso de plantas medicinais no preparo de chás, xaropes, infusões, dentre outros, é 

bastante comum na cultura brasileira. Por ser uma prática tão comum na sociedade, e por 

abranger diversos conhecimentos químicos e biológicos, faz-se necessário dar ênfase a essa 

temática para ser desenvolvida nas escolas, uma vez que permite uma abordagem 

contextualizada. Para discutir essa temática e desenvolver conceitos a ela relacionados, o grupo 

PIBID-Química da UFVJM elaborou um projeto de ensino para ser desenvolvido em um Clube 

de Ciências, com um grupo de alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, na E.E. Maria 

Augusta Caldeira Brant, em Diamantina/MG.Durante a realização do projeto foram 

desenvolvidas diversas atividades, procurando responder às seguintes perguntas: Vocês sabem o 

que são plantas medicinais? Quais plantas medicinais vocês conhecem? Quais as utilidades das 

plantas medicinais em nossa vida? Aliar o uso das plantas medicinais presente na cultura dos 

alunos ao conhecimento científico é uma forma de abordagem que favorece a construção do 

conhecimento, sem que se perca a valorização da cultura popular. Por meio de um questionário 

aplicado para os alunos e seus familiares foi constatado que alguns não possuíam 

conhecimentos prévios sobre plantas medicinais, indicando que o tema é pouco abordado e 

discutido nas aulas de Ciências. Além de ensinar aos alunos quais as partes das plantas devem 

ser utilizadas, pela premissa da maior concentração do princípio ático, discutimos também os 

efeitos tóxicos que algumas plantas apresentam quando ingeridas em excesso ou utilizadas de 

forma incorreta. Com as atividades práticas realizadas os alunos conseguiram compreender o 

que são planas medicinais e a importância do uso consciente desses remédios. As aulas 

contribuíram para o processo ensino e aprendizagem sobre plantas medicinais no ensino 

fundamental, destacando a importância e advertindo sobre os perigos que as plantas exercem se 

forem utilizadas de forma incorreta. Ao final dos trabalhos no clube de ciências 

confeccionamos, em parceria com os alunos participantes, uma cartilha para ser entregue para 

todos os alunos da escola.  Esse trabalho também evidenciou a importância do PIBID na 

formação docente, uma vez que os licenciandos tem contato com a realidade escolar e com 

abordagens diferenciadas para o ensino de ciências durante a atuação profissional o que facilita 

a aproximação, a melhor compreensão do cotidiano escolar e o uso de abordagens temáticas, 

 
Apoio: CAPES, UFVJM 
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PIBID 
 

CAIO DE SOUSA MURTA,PATRICIA DE SOUZA,BRENDA MARTINS COTTA 

SALOMÉ,WELSON JUNIOR SILVA,FERNANDA BATISTA SANTOS,SAMARA CRISTINA 

AMORIM,LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: caiofts@yahoo.com.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) desempenha 

atividades em escolas públicas de educação básica, visando ampliar o contato dos discentes de 

cursos de Licenciatura com o ambiente escolar e a prática docente, de forma a priorizar o uso de 

abordagens inovadoras de ensino. O PIBID do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) exerce atividades em 

duas escolas estaduais em Diamantina/MG, sendo que o presente trabalho apresenta, sob o olhar 

dos bolsistas do Programa, os limites e as possibilidades observados durante o planejamento e 

construção de uma Feira de Ciências em uma destas escolas. Ocorrida em dezembro de 2017, a 

Feira, componente do Planejamento Curricular Anual da escola, foi idealizada para fomentar a 

interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do conhecimento, além de integrar os sujeitos 

presentes na comunidade escolar: gestores, corpo docente, estudantes, pais, estagiários e 

bolsistas do PIBID. O planejamento da feira começou a ser feito durante reuniões do PIBID, 

contando com os bolsistas, professora supervisora e coordenadora de área. A ideia foi que a 

Feira fosse desenvolvida a partir da Situação de Estudo, uma proposta de inovação curricular 

calcada no uso de situações/problemas reais para a organização dos conteúdos educacionais, 

assim como na interdisciplinaridade e no trabalho coletivo entre os componentes da comunidade 

escolar. Após algumas reuniões do grupo, e com algumas definições estabelecidas, a ideia foi 

apresentada aos gestores e docentes da escola, que por sua vez não acolheram de forma efetiva a 

ideia, impossibilitando o desenvolvimento da Feira a partir da Situação de Estudo. Entretanto, 

mesmo com as limitações e a necessidade de mudança de planos, a Feira ocorreu normalmente 

na escola. Após a Feira, por meio de um grupo focal realizado em uma reunião do PIBID, foram 

coletadas falas dos bolsistas envolvidos, que explicitaram limites e possibilidades na realização 

da mesma. Pontos como o tempo e a pouca interação e diálogo entre os sujeitos envolvidos 

foram exemplificados como fatores limitantes, assim como a capacidade de replanejamento, por 

outro lado, foi observada como um fator possibilitador para a realização da Feira. Busca-se, a 

partir da análise dessas falas, explicitar no presente trabalho tais fatores, assim como seus 

impactos na realização da Feira de Ciências em uma escola pública de Diamantina/MG. 

 
Apoio: CAPES, UFVJM 
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Resumo: A proposta desse trabalho  é articular as reflexões do campo do ensino da ortografia 

com a possibilidade de desenvolvimento tecnológico para dispositivos móveis. Dessa forma, 

objetiva-se o desenvolvimento de um aplicativo digital, direcionado a crianças já alfabetizadas e 

que possam, portanto, apresentar dúvidas quanto ao nível ortográfico, a partir da 

problematização de um conteúdo de ensino da Língua Portuguesa na educação básica. Apesar 

da existência de outros aplicativos para desenvolvimento ortográfico de crianças, acredita-se 

que o diferencial desta proposta é seu caráter inovador, uma vez que os jogos digitais 

disponíveis não possuem uma base teórica de ensino da Língua Portuguesa consolidada, sendo 

apenas reprodutores de palavras aleatórias que compõem o léxico da Língua Portuguesa. A 

metodologia de desenvolvimento do aplicativo fundamentou-se nas seguintes etapas: 

mapeamento da dificuldade ortográfica a fim de  delimitar o campo ortográfico a ser abordado 

no aplicativo proposto e no desenvolvimento do aplicativo. Após revisão da literatura, 

verificou-se que, dentre as diversas dificuldades ortográficas, a escrita de palavras irregulares, 

como é o caso das palavras "reza" e "mesa", apresentam grande incidência de erros. A escrita 

dessas palavras foram determinadas levando em conta suas questões históricas. Assim, para que 

a criança aprenda a ortografia desse conjunto de palavras, é necessário recorrer ao dicionário, 

tendo que decorá-las. Um método alternativo para auxiliar na memorização é o uso de jogos. 

Assim sendo, o resultado deste trabalho é um aplicativo para dispositivos móveis composto por 

uma base de dados de palavras de um mesmo campo semântico frequente no vocabulário de 

crianças, que atenda ao quesito de mais de uma representação gráfica para um mesmo som. O 

aplicativo contém diferentes ferramentas de caráter lúdico para tornar esse processo mais 

eficiente e motivante. Ensinar a Língua Portuguesa de forma lúdica incute nas crianças a ideia 

de que aprender pode ser uma brincadeira divertida. Os trabalhos futuros consistem na validação 

do sistema com alunos do ensino fundamental, analisando o desempenho na aprendizagem das 

irregularidades ortográficas após a utilização do aplicativo. 

 
Apoio: DICOM (UFVJM) 
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SINT0923 - Hélade: Ensinando e aprendendo com o recurso de uma 

plataforma online. 
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Resumo: O uso de softwares no ensino superior é uma realidade em diversas Faculdades e 

Universidades no país e no exterior. A abordagem de conteúdos de matemática e física por meio 

de modelagens e simulações desenvolvidas a partir de softwares matemáticos cresceu bastante e 

tem se mostrado um excelente recurso em sala de aula, bem como em atividades extra-classe, 

em qualquer nível de ensino. A ideia de se desenvolver uma plataforma web capaz de interagir 

com o software GeoGebra partiu de um grupo de pesquisadores e estudantes do curso de 

Ciência e Tecnologia da UFVJM ao observarem que os alunos demonstravam maior interesse 

pelas aulas quando se recorria ao uso de softwares na construção de certo conteúdo ou mesmo 

em atividades práticas virtuais. Questionários que os estudantes responderam acerca do uso da 

modelagem ou de simulações em atividades de ensino nas unidades curriculares Funções de 

Uma Variável (FUV), que aborda conteúdos do cálculo diferencial e integral, e Fenômenos 

Mecânicos (FM), que trata de assuntos de cinemática e dinâmica estudados na física básica, 

apontaram o GeoGebra como uma promissora ferramenta de apoio pedagógico. Trata-se de um 

software dinâmico que permite a criação de diferentes modelos por meio de suas ferramentas e 

pela possibilidade de interação com outras linguagens, como LaTeX, GGBScript, HTML e 

JavaScript. Diferentes elementos pedagógicos foram observados no curso do desenvolvimento 

dessa plataforma, denominada Hélade, como por exemplo, a forma de apresentação com o 

aspecto visual melhorado se comparado com o GeoGebra puro e a maior adequação de suas 

funções na tela. Isso fez com que a plataforma se tornasse uma ferramenta mais profissional. À 

medida em que os modelos eram incorporados à Hélade testes preliminares iam sendo 

realizados para avaliar sua performance e verificar se haveria necessidade de alterações. Um 

grupo de estudantes participou de uma atividade sobre limites e o funcionamento da plataforma 

foi considerado muito bom, tendo recebido ótimas críticas. De acordo com o desenvolvimento 

dessa plataforma foi possível investigar suas potencialidades e limitações e avaliar sua 

contribuição no ensino dos conteúdos de física e matemática. Atualmente o grupo de pesquisa 

está construindo atividades que simulam problemas comuns na física, na forma de um 

laboratório virtual de ensino. Os primeiros resultados aplicados em 2 turmas de física já 

apresentaram uma melhora na motivação e na compreensão dos conteúdos pelos estudantes. 

 
Apoio: PIBIC, FAPEMIG, PRPPG E CICT 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

9
3
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT0924 - Learning Analytics no ensino online da Língua Brasileira 

de Sinais 
 

CARLOS ANTONIO DE SOUZA PERINI,ALESSANDRO VIVAS ANDRADE 

 
E-mail: carlos.perini@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar os percursos de aprendizagem dos 

alunos do curso online de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a partir de dados do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

utilizando Learning Analytics (LA).  

As técnicas que implementam esse conceito são usadas para que professores controlem as 

estatísticas de aulas virtuais. Parâmetros como o tempo demandando em cada atividade e 

frequência de acesso são usados para análise da dinâmica de aprendizagem do aluno. 

Na literatura revisada, foi possível identificar as características de LA que contribuem para o 

ensino e aprendizagem.  

As funcionalidades mais importantes do LA, de acordo com  Kew Si Na e Zaidatun Tasir 

(2017), são: i) dar suporte à prática de ensino e aprendizagem; ii) diminuir a retenção de alunos 

ou aumentar o engajamento; iii) identificar alunos em risco; iv) melhorar continuamente o 

processo de aprendizagem; v) potencializar a intervenção e iv) ajudar no aprendizado.  

A escolha do curso de LIBRAS, para este estudo, foi motivada por dois fatores: o primeiro se 

deve ao fato de a disciplina ser ofertada para todos os cursos de graduação da UFMG e o 

segundo por ser considerado como um “curso difícil” pelos alunos, baseando-se na frequência e 

aprovação, expostos no relatório técnico da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFMG. 

Esse documento é parâmetro para a PROGRAD planejar a oferta de disciplinas e o tempo de 

conclusão das turmas ofertadas. Porém, não são suficientes para analisar as dificuldades dos 

alunos ou problemas do curso de LIBRAS. 

Sendo assim, para uso do Learning Analytics desta proposta, são também consideradas as 

competências linguísticas e os tipos de exercícios. Esses parâmetros são obtidos pelos 

metadados dos Objetos de Aprendizagem (OA) do curso. Do lado linguístico, são considerados 

o nível fonológico (organização dos parâmetros das línguas de sinais), morfológico (estrutura e 

formação dos sinais da LIBRAS), sintático (relações dos sinais na sentença), semântico 

(significado das sentenças e dos textos) e nível pragmático (contexto de uso da língua). E, para 

os tipos de exercícios, são verificados aqueles de múltipla escolha, de produção de vídeos, de 

associação de sentenças à imagens e de produção escrita sobre a cultura surda. 

 
Apoio:  
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Resumo: Moore et al. (2011), sobre e a educação a distância (EAD) afirma que seu surgimento 

datou no ano de 1980 e sua expansão foi acentuada após a adoção de novas tecnologias 

computacionais e da Internet. Neste contexto, destacam-se os Sistemas de Tutoria Inteligente 

(STI) que podem ser definidos como “sistemas instrucionais baseados em computador” 

(WENGER.E, 1987), que utilizam técnicas de Inteligência Artificial (RODRIGUES et al., 

2016). Estes sistemas adquirem informações sobre o modo de aprendizagem do indivíduo e 

realizam a indicação de recursos digitais em conformidade com o perfil do estudante, 

promovendo assim uma recomendação personalizada. O conceito de estilos de aprendizagem 

(EA) e objetos de aprendizagem (OA) é essencial para entendimento do processo de 

personalização do ensino. 

Os Sistemas de Tutoria Inteligente são compostos por vários módulos, sendo os mais relevantes 

para o contexto deste trabalho o modelo do estudante e o modelo pedagógico. O primeiro possui 

informações referentes às preferências de aprendizagem do aluno, a estas particularidades dá-se 

o nome de estilo de aprendizagem (EA). Jeremic, Jovanovic (2012) define os EA como: 

“características individuais que um aluno tem de organizar, perceber, lembrar e pensar para 

resolver um problema”. O modelo pedagógico estabelece “qual ou quais táticas de ensino 

deverão ser utilizadas para apresentação de um determinado conteúdo” (JESUS, 2009). Neste 

panorama que surge o conceito de objetos de aprendizagem,  definidos como uma “entidade 

digital ou não digital, com possibilidade de ser aplicada no meio educacional” (IEEE LOM, 

2002). Assim, as recentes pesquisas sobre recomendação personalizada em STI realizam a 

adaptabilidade tendo em vista os objetos de aprendizagem (OA), e os modelos de EA do aluno. 

Sendo feita uma análise de trabalhos na literatura sobre a temática supracitada foi constatada a 

inexistência de estudos que orientem quais OA são mais apropriados aos respectivos EA. Esta 

lacuna da literatura foi alvo para desenvolvimento deste trabalho que tem por objetivo: 

investigar a relação entre os estilos de aprendizagem e os objetos de aprendizagem, durante o 

processo de recomendação automática e personalizada de conteúdos. O método utilizado para 

guiar a pesquisa será a Revisão Sistemática da Literatura (SRL) de Kitchenham (2004), que 

objetiva analisar de forma estruturada, um conjunto amplo das pesquisas disponíveis, que são 

relevantes para uma área temática. 
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SINT0926 - METODOLOGIAS ATIVAS E ATUAÇÃO DOCENTE 

NA ÁREA DA SAÚDE: UMA REFLEXÃO 
 

KARLA TAISA PEREIRA COLARES,WELLINGTON DE OLIVEIRA 

 
E-mail: karla.colares@ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir sobre o uso de metodologias ativas no ensino em 

saúde e refletir sobre a atuação do docente da área de saúde, sob a perspectiva pedagógica. 

Trata-se de uma revisão narrativa na qual foram utilizados artigos científicos nacionais, 

indexados nas bases de dados Scielo e Capes periódicos. Utilizou-se como descritores: 

metodologia ativa, ensino em saúde, ensino-aprendizagem e aprendizagem baseada em 

problemas. O ensino em saúde vem sendo marcado, historicamente, por um ensino tradicional 

de aspecto fragmentado e tecnicista. No entanto, tem-se debatido sobre a eficiência desse 

modelo na formação de um profissional que atenda às necessidades de uma sociedade em 

profundos processos de transformação. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da área 

de saúde preconizam a formação de um profissional de espírito crítico reflexivo e apto a 

resolver problemas na sua realidade, estabelecendo uma relação de reciprocidade com a 

comunidade. As Instituições de Ensino Superior têm sido estimuladas a refletirem e mudarem 

suas práticas pedagógicas, no intuito de se aproximarem da realidade social e de motivarem seus 

corpos docente e discente a desenvolverem um novo modelo de construção de conhecimento. 

Neste contexto, se abrem as discussões sobre o uso de metodologias ativas na formação 

profissional em saúde. Os métodos ativos de ensino adotam o discente como protagonista de seu 

aprendizado, estimulando a autonomia, a reflexão, a criticidade e a capacidade de solucionar 

impasses, aproximando o conhecimento teórico e técnico da realidade. Os novos métodos de 

ensino constituem, no entanto, um desafio, pois exige a ruptura de paradigmas de um ensino 

centrado na figura do docente. Além disso, exige que este profissional conheça e esteja apto a 

selecionar estratégias pedagógicas apropriadas e a desenvolver novas situações de ensino que 

possibilitem a participação ativa do aluno. Cabe salientar que, assim como a atuação na 

assistência, a atuação na educação também requer preparo específico uma vez que, a função do 

professor não se define pelo simples domínio de conteúdos, mas pela utilização e mobilização 

desses saberes e em como fazer com que esse conteúdo possa ser ensinado e aprendido. 

Conclui-se que as metodologias ativas constituem importante estratégia metodológica na 

formação profissional em saúde e evidencia-se a necessidade de formação pedagógica dos 

docentes da saúde para uma prática mais instigadora e critica reflexiva. 
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SINT0927 - Metodologias e atividades ativas: caracterização e 

identificação na UFVJM 
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ROCHA FERNANDES 

 
E-mail: gabrielarmourao@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Atualmente, com o advento da globalização, o fluxo de tecnologias e informações se 

torna cada vez mais constante.  A evolução para acatar o excesso de ideias se faz necessária em 

diversas áreas, incluindo a educação. As “escolas inovadoras” estão dentro do que Lebrun 

(2008, 2007) chama de “pedagogia ativa”, baseada no sócio construtivismo, em que “a 

informação é transformada em conhecimento e os novos conhecimentos são construídos com 

base em recursos (materiais e humanos) do meio, no sentido lato” (LEBRUN, 2008, p. 148). A 

partir de então, vem surgindo “escolas inovadoras” com “metodologias ativas” de ensino, a fim 

de romper com o ensino tradicional (transmissivo, aluno passivo e preso ao livro didático). As 

Metodologias Ativas (MA) estimulam a aprendizagem e a participação do aluno em sala de 

aula, fazendo com que ele utilize todas as suas dimensões sensório/motor, afetivo/emocional e 

mental/cognitiva. Baseando-se nessas inovações no ensino, a aplicação de metodologias ativas 

na educação básica e no ensino superior é de suma importância, pois o professor poderá inserir 

o aluno no contexto apresentado em aula, fazendo-o explorar sua criatividade, a sua capacidade 

de formar opiniões e de esclarecer suas dúvidas. Além disso, permite buscar novos 

conhecimentos e aprender a trabalhar em grupo. Sendo assim, o projeto “Identificação e 

Caracterização de Possíveis cenários de metodologias ativas nos cursos de Graduação da 

UFVJM” busca verificar o que as pesquisas atuais dizem sobre os cenários, as escolas, 

metodologias e atividades ativas; identificar quais cursos e/ou disciplinas da UFVJM 

desenvolvem metodologias ou atividades ativas; identificar os limites e possibilidades para o 

desenvolvimento das Metodologias Ativas para a formação do estudante na UFVJM; além de 

propor diretrizes pedagógicas baseadas em metodologias ativas e que podem ser aplicadas no 

ensino superior e educação básica. O projeto ainda está sendo desenvolvido e inicialmente pode-

se constatar que os Projetos Pedagógicos dos cursos da UFVJM apresentam poucas menções ou 

não apresentam propostas ativas para o desenvolvimento da matriz curricular e tão pouco o que 

seriam e quais seriam as possíveis propostas ativas ou inovadoras. Alguns cursos isolados 

apresentam indicativos de propostas ativas, mas que precisam ser melhor caracterizadas, 

principalmente para o ensino de Ciências. 

 
Apoio: UFVJM, PIBIC/FAPEMIG 
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SINT0928 - O ENSINO DA GEOGRAFIA POR MEIO DE 

METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES: OS DESENHOS 

ANIMADOS 
 

JÉSSICA LORRANY SANT'ANA RODRIGUES,JOAO VITOR FERREIRA 

FERNANDES,RAHYAN DE CARVALHO ALVES 

 
E-mail: jehlosan@yahoo.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Embora a metodologia de ensino na Geografia tenha desenvolvido ao longo da 

história, podemos ainda nos deparar com situações em que essa ciência não é apresentada de 

forma flexível, crítica e contextualizada, ou de maneira criativa e atrativa, de modo com que 

esse impasse dificulte a aprendizagem, a curiosidade e a grandiosidade que é aprender um 

conteúdo tão amplo e que possibilita o desenvolvimento de um senso crítico, acerca da realidade 

e do cotidiano. Quando se fala em animações gráficas para pautar o conteúdo percebe-se um 

interesse mútuo de muitos alunos e ouvintes, tendo em vista que tal metodologia tem a 

capacidade de ao mesmo tempo ajudar na dinâmica e no envolvimento de atividades lúdicas, 

criativas, e simultaneamente, auxiliar na fixação, assimilação e habilidade de comparação e 

exemplificação do conteúdo aplicado com o meio em que vivem. Haja vista que o aluno, ao se 

deparar com cenas e episódios dessas animações, adquire experiências que possibilitam 

compreender realidades e culturas de uma maneira diferente. Todavia, faz-se necessário 

ressaltar que tais ferramentas têm como função principal servir de contributo ao docente, e a 

utilização da mesma deve ser em momentos específicos do processo de ensino. Sendo assim 

buscar-se-á utilizar episódios e cenas específicas que auxiliem o docente neste processo. 

Animações gráficas famosas, como “Simpson”, que auxilia, sobretudo no quesito social, 

político, territorial, cultural e religioso, tal como no episódio “O feitiço de Lisa”, em que as 

críticas se dão ao próprio Brasil, de forma que o indivíduo se depare com uma capacidade 

cognitiva e de associação ao lugar e a realidade em que vive. Conjuntamente se tem a animação 

“UP! Altas aventuras”, onde a Geografia física está presente em 90 minutos de animação, 

auxiliando nos conteúdos de tipos de solo, tipos de relevo, vegetação, clima, e também posições 

geográficas. Durante a saga “A era do gelo” nota-se a evolução dos períodos pré-históricos, e o 

desenvolvimento do aspecto físico do planeta Terra, a variedade de fauna e flora que foram 

extintas. Assim como estas, inúmeras animações gráficas têm a capacidade de inter-relacionar e 

estender os conteúdos Geográficos ao cotidiano, oferecendo uma aula mais dinâmica e 

interativa, além de serem metodologias de fácil acesso, onde os próprios discentes são capazes 

de identificar no espaço-tempo aspectos em comum da sua vivência e do ensino na ciência 

geográfica. 
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SINT0929 - O ENSINO DE ASTRONOMIA UTILIZANDO COMO 

APORTE FERRAMENTAL O SOFTWARE LIVRE STELLARIUM 
 
LUCIANO SOARES PEDROSO,MARIA LUCIA SOARES PEDROSO,GIOVANNI ARMANDO 

DA COSTA 

 
E-mail: luciano.pedroso@ufvjm.edu.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Este trabalho retrata uma experiência de sequência didática adotada na disciplina de 

Universo, Sistema Solar, Terra e Vida (USSTV) do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (LEC) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) ao 

longo do ano de 2016 até meados do ano de 2017. 

A disciplina de USSTV, possui uma ementa que se aproxima, em várias características, com o 

Ensino de Astronomia. Dessa maneira, adotamos como aporte ferramental o software livre 

Stellarium na preparação, organização e aplicação da disciplina aos estudantes da LEC.  

O software Stellarium possui uma interface amigável e de fácil manipulação, dispensando 

recursos de programação e contando com atualizações constantes principalmente em relação à 

sua biblioteca de imagens. O Stellarium é um software livre que mostra um céu realista em 

perspectiva tridimensional e simulações interativas com configurações muito próximas da forma 

como se vê a olho nu, com um binóculo ou com um telescópio. Mais que um mapa eletrônico 

do céu, o Stellarium caracteriza-se como um atraente e funcional mecanismo de exploração 

celeste.  

Dentre os inúmeros conceitos de Astronomia que se pode culminar com o Stellarium, destaca-se 

a superação de diversos inconvenientes, tais como: a lentidão de alguns fenômenos; o retorno e 

o avanço temporal, a claridade do dia para se observar algumas constelações e planetas, o tempo 

de permanência de um astro no céu, dentre outros. Ainda, em relação ao Stellarium, pode-se 

citar algumas de suas possibilidades como a criação de hipóteses do movimento de certos astros, 

a visualização da forma de algumas constelações, a visita ao lado escuro da Lua, o analema 

solar, os dados e informações de vários astros, as constelações em variadas culturas, eclipses, a 

inserção da grade equatorial, azimutal e dos pontos cardiais, a exibição de exoplanetas e de 

chuvas de meteoros, a indicação de satélites artificiais que rondam nosso planeta, além de se 

atemporal. 

As atividades manipuladas pelos estudantes durante a sequência didática propiciou a 

constatação de suas concepções sobre Astronomia, pois foram elaboradas de forma a possibilitar 

uma avaliação de maneira mais específica da aprendizagem dos conceitos  tratados, 

principalmente daqueles relacionados aos corpos celestes observados nas simulações e das 

respostas sobre os conceitos astronômicos associados ao fenômeno estudado, apontando 

evidências de um aprendizagem significativa durante a intervenção. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ 
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SINT0930 - O LÚDICO COMO METODOLOGIA DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA PARA O SEXTO ANO NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE DIAMANTINA - MG. 
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E-mail: uliana.franco@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A matemática sempre foi vista como a vilã da escola e raramente está entre as 

escolhas de disciplina favorita. Isso se deve ao fato de que a metodologia empregada não é 

muito apropriada, uma vez que a matemática necessita de interação aluno/aluno e 

aluno/professor para que haja total compreensão do conteúdo. Visando isto, o projeto tem por 

finalidade garantir a absorção de conhecimento de modo leve e divertido, aumentar o 

rendimento escolar, sanar dúvidas e estimular o raciocínio lógico na disciplina, por meio de 

jogos de fácil entendimento, que possam criar no aluno um sentimento de satisfação quando ele 

pensar em estudar matemática. A ludicidade vem como uma alternativa à pragmática 

metodologia de ensino, pois trabalha por meio de atividades e jogos que divertem, e ao mesmo 

tempo passam o conhecimento necessário. A introdução de atividades lúdicas durante as aulas 

tem uma metodologia diferente da usual, pois faz com que os alunos pensem juntos, tendo a 

participação do professor como intermediador, utilizando aplicações práticas do conteúdo e, 

principalmente, estimulando o raciocínio na resolução de desafios. Com base em resultados de 

projetos anteriores, observou-se que tal método de ensino atinge seus objetivos. Ao final do 

ciclo de aplicação do projeto, os alunos tiveram uma maior participação na aula e melhor 

desenvolvimento aos questionamentos. Com isso, o projeto atual realiza oficinas mensais com 

professores de matemática da rede pública a fim expandir a metodologia para as escolas da 

cidade. Cada oficina conta com material didático próprio elaborado com base no conteúdo 

programático do sexto ano. Os professores têm se mostrado bastante interessados e já relataram 

experiências positivas com aplicações das atividades apresentadas. Uma das professoras 

participantes leciona em uma turma de alunos especiais, sendo assim possível verificar se tal 

metodologia também se aplica. Quando solicitado por um professor, também é realizada a visita 

a sua escola, para que a atividade seja aplicada juntamente com o mesmo, tornando assim 

possível analisar a eficiência da metodologia para professores e alunos. 
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SINT0931 - O PERFIL DOS PROFESSORES SUPERVISORES DO 

ESTÁGIO DE CIÊNCIAS: ALGUMAS REFLEXÕES DA 
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Resumo: A formação e a prática dos professores de Ciências influenciam diretamente na 

qualidade e no processo de aprendizagem dos alunos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho 

foi observar o perfil dos professores de Ciências das escolas públicas de Diamantina/MG, a 

partir dos relatórios de Estágio da turma do primeiro semestre de 2017 do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). Para alcançar o objetivo proposto, foi necessário: 1) Verificar qual a formação desses 

professores e se os mesmos têm se dedicado à formação continuada; 2) Identificar quais as 

metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula; 3) Analisar se estas metodologias 

têm alcançado o seu propósito com os estudantes. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-

se a abordagem qualitativa e documental, caracterizada pelo aprofundamento e interpretação dos 

fenômenos estudados, seguindo as perspectivas dos próprios sujeitos participantes da situação. 

Assim, foram selecionados 18 relatórios da turma do 7° período de Ciências Biológicas, no qual 

analisou-se o perfil de 09 professores que supervisionaram estes estudantes. Através do método 

de Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2006), emergiram três categorias: 

1) A formação dos professores em ensino de Ciências; 

2) As metodologias utilizadas pelos professores em sala de aula; 

3) O alcance das metodologias para aprendizagem de Ciências pelos alunos. 

.Os resultados apontaram que os professores investigados são formados em Ciências Biológicas, 

mas que a maioria não possui nenhuma especialização complementar (pós-graduação). Estes 

também possuem um bom tempo de experiência (de 4 a 15 anos de atuação) e trabalham em 

mais de uma escola. Quanto à metodologia de ensino utilizada e seu impacto na aprendizagem 

dos alunos, é predominante o ensino tradicional, com aula expositiva, uso de quadro, giz e livro 

didático. Foi possível perceber que a predominância este tipo de metodologia faz com que os 

estudantes apresentem indisciplina, desinteresse e desmotivação pelo ensino de Ciências. 

Também foi possível verificar um descontentamento do próprio docente em relação à sua 

profissão, prejudicando a qualidade do ensino. Por fim, verificou-se a necessidade de buscar 

formas e subsídios de superação dos problemas encontrados, bem como promover mudanças de 

postura, nestes e nos futuros profissionais. 
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Resumo: Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), os conteúdos 

trabalhados ao longo do quarto ciclo do ensino fundamental podem estar relacionados ao 

conhecimento de mundo, sendo assim, “devem ser explorados os temas transversais[...] que 

sirvam para problematizar as questões de natureza social do mundo que vivem” (PCNs, 1998, 

74). Seguindo esta lógica e a partir da necessidade de trabalhar a cultura local por meio da 

língua inglesa, foi escolhido abordar o tema da cidade de Diamantina utilizando a ferramenta 

pedagógica lapbook, que tem como objetivo sintetizar o conhecimento, reorganizando-o 

espacialmente em um pôster dobrável, além de promover a criatividade do aluno. 

Para que o lapbook pudesse ser aproveitado ao máximo foi feita uma divisão entre subtemas: 

comidas típicas, festas tradicionais, habitantes famosos, história local e turismo. A oficina 

ocorreu em 4 aulas, duas expositivas e duas para a confecção dos lapbooks. As aulas expositivas 

tinham como objetivo o desenvolvimento da leitura de textos em língua inglesa e apresentação 

de vocabulário, ambos ligados a Diamantina, e uma compreensão oral em língua inglesa voltada 

a cidades, estados e países. Nas últimas duas aulas, a confecção do lapbook foi feita em grupos, 

usando moldes e dobraduras para enriquecer seus trabalhos. 

Portanto, pode-se concluir que o conhecimento de mundo é deveras importante para a 

aprendizagem de uma nova língua, pois o processo é difícil quando o aluno não se sente 

inserido. Torná-lo protagonista no processo de ensino-aprendizagem faz com que o aluno 

assuma responsabilidade pela construção de seu conhecimento e estimula seu senso de 

pertencimento. 

 
Apoio: PIBID CAPES 
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Resumo: Segundo Caldeira (2014) A Geometria é um tema pelo qual os alunos costumam se 

interessar naturalmente,quando são expostos a ele de modo adequado e correlacionado ao nosso 

mundo físico. Diante da afirmação, que corrobora a ideia de que esse é um ramo da Matemática 

que pode representar situações do nosso cotidiano e que sempre teve raízes na experiência e nos 

fazeres que privilegiam os aspectos visuais, fortalecemos nossa argumentação de que essa é uma 

importante via de interconexão entre os conteúdos matemáticos e os alunos surdos, cuja 

experiência é prioritariamente visual. Alcançar o entendimento de certos conceitos abstratos às 

vezes é complexo para a grande maioria de estudantes ouvintes, e quando estes aprendem por 

meio de uma língua  visual, no caso os surdos usuários da LIBRAS, espera que estes conceitos 

sejam adquiridos através do concreto visual e que tudo seja adaptado para que a sua 

aprendizagem também seja consolidada, mas o fato é que isto ainda não acontece fluentemente. 

Para Caldeira (2014) os processos de aprendizagem envolvem muitas variáveis, contudo, se a 

dimensão mais almejada for a integralidade do ser surdo, inserido nesse universo sonoro,cairão 

por terra várias considerações superficiais sobre os vácuos existentes entre as especificidades da 

linguagem matemática e a Libras.  

Diante destes desafios a proposta tem o objetivo de despertar nos interlocutores da comunicação 

visual a proatividade na criação de recursos que facilitem o ensino e a aprendizagem de alunos 

surdos, principalmente a temas específicos que ainda não existem sinais próprios. Para a 

realização desta oficina usou-se o geoplano, ligas de borracha, varetas tipo anzol, classificadores 

específicos ( em papel impresso), a comunicação mediada pelo ILS e a escrita adaptada nas 

atividades propostas. Ao final da oficina com a participação de dois alunos surdos e os demais 

ouvintes conseguimos estabelecer por meio da tradução consecutiva e o uso correto dos 

classificadores os conceitos de área e perímetro de algumas figuras planas proposta pelo 

professor. Na execução das atividades, foi apresentado uma lista de (C.M) CONFIGURAÇÕES 

DE MÃOS (utilizadas para descrever o classificador). Então ficou  definido  pelos alunos surdos  

qual CM correspondia o conceito de área e o conceito de perímetro. A partir daí os alunos 

marcavam no geoplano de acordo com o comando do professor e depois respondiam no papel 

de acordo com as atividades relacionadas ao tema. 

 
Apoio: UFVJM  E ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL MANDACARU 
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SINT0934 - PIBID E O CHOQUE DE REALIDADE NA DOCÊNCIA: 

UM OLHAR CRÍTICO 
 

FERNANDA BATISTA SANTOS,WELSON JUNIOR SILVA,LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: fernandasantos2896@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O início da aprendizagem profissional da docência para alunos dos cursos de 

licenciatura é um momento muito importante, em que se tem a oportunidade de articular a 

prática pedagógica às teorias estudadas durante a graduação. Neste contexto, o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) surge como alternativa para 

proporcionar aos universitários essa vivência antecipada do campo de trabalho do professor em 

sala de aula. Os bolsistas do programa exercem atividades pedagógicas em escolas públicas e 

são supervisionados por professores da educação básica e por um orientador da universidade. 

Embora o PIBID tenha como proposta valorizar o magistério e aprimorar a formação de 

docentes para a educação básica, vários fatores prejudicam esse processo. Os principais deles 

dizem respeito ao “choque de realidade” a que o pibidiano é exposto ao se deparar com os 

desafios  existentes no ensino público. Como bolsistas do PIBID enfrentamos algumas 

dificuldades que podem ter exacerbado o choque de realidade com a profissão docente, dentre 

os quais destacam-se: a falta de interação entre os professores no desenvolvimento de projetos 

coletivos da escola; a  alta rotatividade dos professores que não são efetivos, dificultando a 

construção de uma identidade com a escola,  o abismo entre o planejamento e a realidade do 

dia-a-dia das instituições,  a desorganização da escola e a apatia de alguns professores em 

relação às atividades propostas, inclusive pelo PIBID; a escassez de recursos materiais e a 

resistência por parte dos docentes em trabalhar de forma interdisciplinar e desenvolver trabalhos 

em conjunto.Diante dos desafios por nós vivenciados durante nossa experiência como bolsistas, 

percebemos que essas dificuldades podem impactar de forma significativa os estudantes de 

licenciatura, que tendem a perder a motivação em relação à prática docente.Sendo assim, se o 

objetivo do PIBID é estimular o estudante a ingressar no magistério, consideramos essencial a 

proposição de ações que minimizem esses impactos negativos, problematizando suas causas e 

vislumbrando possíveis saídas, para que os licenciandos não sejam desestimulados a seguir a 

carreira docente. . Neste sentido, mais do que vivenciar o cotidiano da escola e desenvolver 

práticas inovadoras, o Programa deve desenvolver atividades de estudo e pesquisas educacionais 

que forneçam elementos aos pibidianos para enfrentarem os desafios da escola com mais 

segurança. 

 
Apoio: CAPES, UFVJM 
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SINT0935 - PIBID-Biologia vai ao supermercado 
 

MATHEUS MOREIRA CHAVES ,MARIANA CAROLINE RODRIGUES RIBEIRO,ISABELLA 

GAMA SANTOS,ISABELLA ROCHA DIAS,SAMUEL CUNHA OLIVEIRA 

GIORDANI,LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: matheuschavescvo@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A Escola Estadual Professora Gabriela Neves, Diamantina MG, em parceria com 

PIBID-UFVJM biologia (programa institucional de bolsa a iniciação à docência) desenvolveram 

nos dias 21 a 25 de novembro de 2017 a semana de educação para vida instituída pela lei 

Federal nº 11.988/2009 a qual culminou na feira de ciências. Dentre as demandas os professores 

da escola juntamente com alunos bolsista PIBID, professor supervisor e coordenadora de área, 

decidiram abordar na feira a alimentação saudável, visto que os professores observaram em suas 

aulas grande consumo de uma variedade de doces, salgados e até a comercialização dos 

mesmos. Além de não ser saudável a ingestão destes alimentos ainda atrapalha o 

desenvolvimento das aulas. Tal tema foi desenvolvido de maneira interdisciplinar afim de 

intervir na mudança do hábito alimentar. As áreas do conhecimento envolvidas foram; 

matemática, português, artes e biologia, sendo assim ficou a critério do professor a exploração 

da visita ao supermercado da seguinte forma: português explorou a interpretação dos rótulos, 

matemática-conversões de unidades, artes-ilustração, e ciências-discussão e problematização. 

Os alunos foram convidados a visitar o supermercado próximo e para melhor organização foi 

elaborado um roteiro para que os alunos identificassem o produto, marca, preço e informações 

nutricionais, foi sugerido que ao invés de anotar fotografassem, até mesmo para melhor 

aproveitamento do tempo. A divisão dos grupos foi a seguinte: 1- biscoitos, grupo 2-doces, 

grupo 3-verduras, grupo 4-alimentos mais consumidos no cotidiano (construtores). Ao retornar 

para escola os alunos bolsistas PIBID sistematizaram as observações feitas no supermercado e 

conduziram uma discussão problematizadora acerca da alimentação saudável a partir de uma 

leitura e interpretação crítica das informações nutricionais. A discussão possibilitou aos alunos 

compreender a importância de ser um consumidor mais atento, sempre que respondiam algo 

equivocado era feita uma intervenção fornecendo elementos para que repensassem suas atitudes 

como consumidores. Dessa forma a feira de ciências possibilitou aos alunos maior 

esclarecimento e certamente mudanças de hábitos alimentares. Na culminância foi observado 

alunos demonstrando seus conhecimentos construídos ao longo da semana de educação para a 

vida orientando os visitantes sobre a alimentação saudável. 

 
Apoio: CAPES, UFVJM, ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GABRIELA NEVES 
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SINT0936 - PiTree 
 

GUILHERME ROBERT SILVEIRA SANTOS 

 
E-mail: guigiu23@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: PiTree é um software de educação que visa levar educação de qualidade a qualquer 

lugar do mundo, esse software conta com vídeo aulas, livros, games e suporte para os alunos, 

nosso diferencial é o ensino de robótica e de tecnologia para que o alunos aprimorem seu 

raciocínio lógico e trabalho em equipe. 

Nosso software é desenvolvido usando linguagens web o que garante velocidade, design e 

levesa. 

O hadrware está sendo desenvolvido usando tecnologias open hardware o que permiteque ele 

seja estudado, replicado e melhorado por qualquer pessoa com conhecimento basico em 

eletronica. 

Está em desenvolvimento tambem um Sistema Operacional e um computador de baixo custo 

todos open source e open hardware. 

Nos usamos a metodologia de open source e open harware por ter a consiencia que para o 

projeto possa progredir precisaremos de comunidade para colaborar e com a comunidade ativa 

poderemos atingir mais pessoas. 

Acreditamos que o unico modo de mudar o mundo é com educação de qualidade a rodos. 

 

 
Apoio: MINASUP 
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SINT0937 - Produzindo aulas experimentais de mecânica com auxílio 

da videoanálise. 
 

LORENA LEHMANN ALVES,CAROLINA TANURE MARTINS,VALFRIDO DE NOVAIS 

SANTOS,GLEICIELLY JESUS SÁ,DEBORAH FARAGO JARDIM,ALEXANDRE FAISSAL 

BRITO 

 
E-mail: lorenalehmann.ufvjm@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Devido aos altos índices de evasão observados já nos primeiros períodos do curso de 

C&T, em especial na unidade curricular Fenômenos Mecânicos (FM), decidiu-se entender a 

razão dessa desistência, em muitos casos ocorrendo antes mesmo da aplicação da primeira 

avaliação. Em entrevista alguns alunos apontaram como motivo a enorme dificuldade no 

entendimento de conceitos básicos e pediram também que o número de aulas práticas fosse 

aumentado. Por outro lado, a tecnologia tem sido utilizada cada vez mais como recurso didático 

em sala de aula e em atividades práticas. Essa ferramenta é bastante adequada aos estudantes de 

C&T, já que faz parte da filosofia desse curso o uso da tecnologia na solução de problemas, 

sendo o ensino um desses desafios a vencer. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo 

central a produção, com recurso da videoanálise, de materiais referentes a 5 atividades de 

mecânica para utilização nas aulas práticas de FM. Para a elaboração dos roteiros das atividades 

práticas foram escolhidos conteúdos que os alunos tinham maiores dificuldades. Após essa 

investigação, foram feitas filmagens utilizando celular para posterior análise com o Tracker. 

Com as análises em mãos, elaborou-se 5 roteiros referentes aos conteúdos de: Cinemática 

Unidimensional, Leis de Newton, Colisão, Movimento Oscilatório e Rotação. O passo seguinte 

tratou da aplicação dessas atividades em sala de aula e para isso foi oferecido um minicurso 

presencial de introdução ao Tracker, por se tratar de um software desconhecido até então pelos 

discentes. 

A aplicação das primeiras atividades apresentou um excelente resultado, tanto no que se refere à 

interação dos estudantes entre eles próprios e com o curso, quanto na proposta cognitiva que se 

pretendia, já que foi possível conjugar a teoria com a prática de maneira mais agradável, 

mostrando que esse é um bom caminho a seguir. 

 

 
Apoio: PROAE, PROGRAD, PROEXC 
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SINT0938 - QUÍMICA FORENSE: DESVENDANDO UM CRIME 

ATRAVÉS DA QUÍMICA 
 

DEIVISON DA SILVA RODRIGUES 

 
E-mail: deivison.rodrigues123@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A ciência forense é uma área transdisciplinar que engloba as disciplinas de física, 

biologia, medicina, química, matemática, dentre outras, e tem o intuito de auxiliar nas 

investigações relativas à justiça. A química forense é considerada uma ramificação da ciência 

forense, que utiliza técnicas e conceitos químicos para investigar a contribuição de 

determinados fatores na realização de delitos de modo a fornecer significativa colaboração à 

ciência forense.  

A química forense vem sendo muito utilizada no ensino de Ciências por promover um maior 

entusiasmo dos alunos, chamando mais a atenção e fazendo com que possam associar o 

conteúdo visto em sala com seriados televisivos (CRUZ et al, 2016).Desse modo o presente 

projeto consistiu em trabalhar o tema química forense para ensinar conceitos químicos nas 

turmas de 1º,2º,3º ano do ensino médio da rede pública, a fim de promover uma relação entre 

ciência e tecnologia decorrente do emprego das técnicas forenses.Foi feito um levantamento 

com alunos através de um questionário onde foi perguntado o que é a química forense, em 

seguida foi aplicado um seminário sobre o tema, onde os alunos juntamente com os pibidianos 

solucionaram um caso de crime. Durante o seminário foi mostrado aos alunos o que um perito 

faz, mostrando a eles algumas técnicas analíticas e experimentos por eles usadas, como testes 

para determinação de presença de sangue, técnicas para determinação de drogas, anabolizantes 

etc. E no final foi realizado um experimento onde se identificou a impressão digital dos 

alunos.Pode-se perceber o interesse e entusiasmo dos alunos com a apresentação do seminário, 

onde estes participaram de forma efetiva durante a realização deste trabalho.Percebeu-se 

também que os alunos mais tímidos da turma se envolvem de forma bem produtiva. Os alunos 

compreenderam a importância de um químico, e no seu campo de atuação, notando-se que 

durante as aulas houve uma grande melhora na participação dos alunos na sala de aula. A 

aplicação deste trabalho permitiu a abordagem de ensino bastante positiva, pois mostrou a 

química de maneira mais próxima da realidade do aluno, relacionando a sua aplicação e 

importância para a sociedade, assim como a abordagem de alguns conceitos químicos vistos em 

sala de aula.Através da realização do trabalho pode-se perceber que o ensino mediante 

contextualização gera grande motivação dos alunos. A participação dos mesmos foi bastante 

significativa,pois o tema propôs muita curiosidade e questionamentos. 

 

 
Apoio: À CNPQ, FAPEMIG E CAPES, A UFVJM E A COLÉGIO TIRADENTES DA 

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. 
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SINT0939 - QUÍMICA NA COZINHA: UMA PROPOSTA DE 

TRABALHO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
 

FRANCIELE MARTINS DE QUEIROZ,ANGÉLICA OLIVIRA DE ARAUJO,BRUNA 

MARTINELE BARROS,CREICIMARA PEREIRA ,VIVIANE MÁRCIA SANTOS 

 
E-mail: franmqbh@gmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A proposta do projeto Química na Cozinha é introduzir conteúdos de química, 

mostrando que essa ciência pode ser observada e estudada dentro da própria cozinha de casa. 

Nessa abordagem, procuramos trabalhar a química de forma temática e contextualizada. 

Para discutir essa temática e desenvolver conceitos a ela relacionados, o grupo PIBID-Química 

da UFVJM elaborou um projeto de ensino para ser desenvolvido em um Clube de Ciências. 

Contamos com a participação de, aproximadamente, 30 alunos do 7º ao 9º anos do ensino 

fundamental da Escola Estadual Maria Augusta Caldeira Brant, no município de 

Diamantina/MG. 

As atividades foram realizadas na escola, no contra turno, no período de agosto a novembro de 

2017. Os trabalhos foram desenvolvidos em oito aulas, sendo compostas por aulas expositivas e 

dialogadas, atividades práticas e lúdicas, bem como exposição de vídeos. Essas aulas foram 

distribuídas nos seguintes temas: (1)Introdução a Química na Cozinha, onde foi feito um 

levantamento de alimentos transgênicos, irradiados, orgânicos e não orgânicos, light e diet; (2)O 

processo de fermentação e a diferença do fermento químico e biológico; (3)Aula congelante, em 

que trabalhamos os conteúdos de propriedades coligativas; (4)O escurecimento das frutas, onde 

procuramos explicar  o processo de oxidação e os métodos de retardamento do escurecimento 

enzimático; (5)Conservação dos alimentos e os métodos relacionados para este, seja por 

temperatura, desidratação, gorduras, aditivos químicos e embalagens; (6)O café, em que 

trabalhamos propriedade organolépticas, processos de filtração e separação de misturas; (7)A 

geladeira, em que trabalhamos as transformações físicas e químicas e o funcionamento de uma 

máquina térmica e por fim (7)Os ácidos e as bases onde foi possível caracterizá-los e conhecer 

alguns indicadores presentes nas plantas.   

Com o desenvolvimento desse trabalho foi possível observar que os alunos ficaram bastante 

participativos durante a realização das atividades propostas, mostrando interesse e curiosidade 

em aprender a química em atividades simples, realizadas durante o preparo dos alimentos. Pode-

se constatar que a cozinha é uma boa alternativa para trabalhar a química do cotidiano com os 

alunos do Ensino Fundamental. As atividades também colaboraram para a formação inicial e 

continuada de professores de química e ciência, demonstrando a importância da interação 

Escola – Universidade. 

 
Apoio: CAPES E UFVJM 
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SINT0940 - Relato de experiência sobre a elaboração do teatro 

“Drogas no contexto escolar” 
 

NATÁLIA GOMES XAVIER,ISABELLA ROCHA DIAS,SÂMARA BRYDA DA SILVA,LAURA 

SIMÕES DE ÁVILA,ISAIAS DE OLIVEIRA GINO,RINALDO DUARTE,LUCIANA RESENDE 

ALLAIN,RICARDO ANDRADE BARATA 

 
E-mail: ngomesxavier@yahoo.com.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Diante do aumento do consumo e do uso abusivo de substâncias psicotrópicas e de 

suas consequências na vida social, familiar e pessoal em especial entre os jovens, faz-se 

necessário construir instrumentos capazes de implementar, nas escolas, um projeto educativo 

que inclua a prevenção ao uso de drogas entre os estudantes. A utilização de estratégias 

didáticas motivadoras para o aprendizado pode ser interessante para despertar nos estudantes, 

formas mais contextualizadas de abordagem de conceitos escolares. O presente texto relata a 

experiência de planejamento e execução de um teatro, que abordou o conteúdo de drogas, 

visando identificar aquelas que são mais frequentemente consumidas até o tratamento para 

dependentes. O teatro teve como objetivo principal estimular o aprendizado e conscientizar os 

alunos sobre as consequências do consumo abusivo de drogas. Foi aplicado um questionário 

para alunos do 9° ano do ensino fundamental de uma escola pública de Gouveia-MG, e o teatro 

foi elaborado a partir das informações obtidas. Esse trabalho foi desenvolvido como atividade 

prática e avaliativa da disciplina Laboratório de Ensino em Ciências Biológicas II, do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFVJM. Esse questionário foi elaborado com perguntas 

de múltipla escolha e o preenchimento era anônimo. Posteriormente, foram feitas análises das 

respostas, para que se pudesse ter um diagnóstico e, com base neste, elaborar e planejar o teatro. 

O teatro teve duração de aproximadamente 45 minutos e apresentou diversos momentos 

envolvendo o consumo e consequência do uso de drogas, com cenários e figurinos variados. Os 

temas abordados no teatro incluíram o uso de drogas para se inserir num determinado grupo 

social, o vício, o roubo, os conflitos com a família, tráfico de drogas ilícitas, vendas de drogas 

lícitas e o uso de substâncias que não são consideradas drogas. Durante o teatro foi observada 

uma maior interação com os espectadores através de perguntas, nas quais expressaram suas 

opiniões acerca do desfecho das cenas. Ao final do teatro foi possível concluir o quanto foi 

produtiva a sua elaboração, não somente por problematizar o contexto em que as drogas se 

inserem na sociedade, mas também pela metodologia necessária para elaborar uma oficina, 

desde um questionário diagnóstico que traga respostas significativas a um planejamento 

eficiente promovendo um aprendizado significativo na formação dos estudantes. 

 
Apoio:  
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SINT0941 - RESGATE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DOS 

ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA ESTADUAL SÃO 

DOMINGOS DE VIRGEM DA LAPA 
 
JANAÍNA DOS SANTOS FERREIRA,ANTÔNIA SOARES TEIXEIRA,BIANCA MARTINS DOS 

SANTOS,FLÁVIA IDALINA ALVES MOREIRA,JOSÉ CLÁUDIO LUIZ NOBRE,JULIANA DA 

SILVA MOREIRA,MARIA EDÉZIA JARDIM SANTOS ,ZULMÁRIA DE SOUZA FAUSTINO 

DIAS 

 
E-mail: janainaferreira21@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma atividade desenvolvida 

por meio de oficinas de Leitura e Produção de Texto, sobre o resgate de comunidades 

quilombolas de estudantes da Escola Estadual são Domingos no município de Virgem da 

Lapa,MG.Neste estudo, utilizou-se como metodologia a aplicação de  sequências didáticas para 

trabalhar com os gêneros textuais utilizados no decorrer das atividades; promoveram-se 

momentos de prosa e entrevistas com pessoas pioneiras nas comunidades; textualizaram-se os 

resultados das prosas/entrevistas em pequenas histórias das comunidades. O trabalho com as 

sequências didáticas integrado ao de Leitura e Produção de Texto, baseou-se, sobretudo, em 

Dolz; Noverraz; Schneuwly(2004), segundo os quais “a sequência didática consiste numa série 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito”, e em Antunes(2010,p.63), para quem “nossos ideais de leitura reclamam por uma 

escola eficiente: escola que ensine a ler, a escrever, a interpretar, a escutar, a analisar, a pensar 

sobre a linguagem (...), prestigiada pela eficácia de conseguir preparar os indivíduos para 

participarem da sociedade ativamente”.No trabalho com resgate da história das comunidades 

quilombolas,subsidiou aos estudantes e comunidades uma reflexão a respeito de temáticas 

relacionadas a realidade dos estudantes,por exemplo, as temáticas da identidade quilombola, que 

contribuíram para que os estudantes refletissem sobre o uso da linguagem e construíssem 

conhecimentos que os possibilitassem ler e produzir textos com mais eficiência, obteve-se um 

especial resultado simbólico a boa parte dos estudantes envolvidos: (I.A identificação de 

pertencimento do estudante diante da percepção de que a sua comunidade de origem tem 

remanescentes quilombolas.(II. A valorização   de conteúdos próprios da realidade  histórico-

cultural do contexto em que emana a sua própria identidade.(III. O auto reconhecimento“sujeito  

quilombola”. (IV. O resgate e a valorização da cultura quilombola local e  da memória dos 

valores  étnicos já esquecidos no tempo. Referências: ANTUNES, Irandé. Análise de Textos: 

Fundamentos e Práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, 

Michéle; SCHENEWLY, Bernad. Sequências didáticas para o oral e a escrita: Apresentação de 

um procedimento. In:  gêneros orais e escritos na escola. 2004.Hall, S. (2000). A identidade 

cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A. 

  

 

 
Apoio: CAPES, PIBID DIVERSIDADE, UFVJM, ESCOLA ESTADUAL SÃO DOMINGOS. 
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SINT0942 - SOEMC - SEMINÁRIOS E OFICINAS DE ENSINO DE 

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: ações de combate à retenção e evasão 

nas licenciaturas da UFVJM 
 

BARBARA LORENA GARCIA MACHADO,KESLEY HENRIQUE,GABRIEL IGOR 

APARECIDO DOS SANTOS,GERALDO WELLINGTON ROCHA FERNANDES 

 
E-mail: babi@live.in 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Muitos professores de Ciências/Biologia e Matemática que trabalham no Ensino 

Básico enfatizam, em sua prática docente, a memorização de fatos, fórmulas, nomenclaturas e 

conceitos, assim como a sua aplicação na resolução de exercícios de fim de capítulo, em 

detrimento ao desenvolvimento do pensar científico. Esses professores o fazem não por mero 

acaso, mas por reproduzir a abordagem e os métodos de ensino que vivenciaram em sua 

formação inicial. 

O presente trabalho busca valorizar desenvolvimento do pensar científico, promovendo ações de 

formação contínua através de seminários e oficinas de ensino de Ciências e Matemática com 

estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação e áreas afins e também com os professores 

da educação básica e da UFVJM. 

O SOEMC tem como objetivos específicos: 

1) Desenvolver oficinas e seminários sobre o ensino de Ciências e Matemática na UFVJM 

através de ações de combate à retenção e evasão no âmbito da UFVJM; 

2) Melhoria da aprendizagem nos componentes curriculares de Ciências (Física, Química, 

Biologia e áreas afins) e Matemática dos docentes da UFVJM, de alunos de graduação, pós-

graduação e professores de Ciências do ensino básico e superior da região de Diamantina; 

3) Desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos e avaliações com características 

inovadoras; 

4) Desenvolver uma cultura de discussão de educação científica e tecnológica na UFVJM e nas 

escolas do município de Diamantina; 

5) Estimular colaborações entre pesquisadores da UFVJM e de outras instituições; 

Com as palestras e oficinas do SOEMC, o projeto tem como finalidade trazer para UFVJM 

maneiras metodológicas que possam estar ajudando o corpo docente a desempenhar um 

trabalho. Desta forma, auxiliando os participantes no planejamento e condução de investigações, 

no desenvolvimento de habilidades de construção da argumentação e de comunicação de ideias 

científicas. Neste sentido, tem-se como impactos diretos: 

1) Parcerias com as escolas das redes de ensino municipal e estadual, Superintendência 

Regional de ensino de Diamantina e a UFVJM; 

2) Desenvolvimento de ações didáticas e pedagógicas para as aulas de Ciências que abordam 

conteúdos científicos, por meio de seminários e oficinas; 

3) Promoção da Alfabetização Científica e Tecnológica dos participantes, a divulgação de 

pesquisas sobre ensino de Ciências e Matemática, além de se preocupar com a formação 

continuada dos docentes que trabalham com Ciências no ensino fundamental,médio e superior. 

 
Apoio:  
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SINT0943 - Título: A composição dos alimentos e a importância da 

pirâmide alimentar :Uma atividade interdisciplinar realizada para se 

discutir com os estudantes sobre alimentação saudável na escola. 
 

ISABELLA GAMA SANTOS,ISABELLA ROCHA DIAS,MARIANA CAROLINE RODRIGUES 

RIBEIRO,MATHEUS MOREIRA CHAVES ,SAMUEL CUNHA OLIVEIRA 

GIORDANI,LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: bellagama@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A alimentação envolve diferentes aspectos, como valores culturais, sociais, afetivos e 

sensoriais. As pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentar-se não buscam 

apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes O alimento visto como fonte de 

prazer e identidade cultural e familiar é uma abordagem importante para promover a saúde por 

meio da alimentação. Neste sentido, foi percebido pelos professores da E.E. Professora Gabriela 

Neves, um grande consumo de doces e salgadinhos por parte dos alunos na escola. Em vista de 

se tentar resolver o problema, o professores de ciências (que também é o professor supervisor do 

PIBID de biologia da UFVJM) e a professora de matemática decidiram fazer um trabalho 

interdisciplinar com a turma do 9º ano do ensino fundamental, que seria o tema para a feira de 

ciências, onde seria retratado a importância da alimentação saudável para os alunos e 

comunidade. A atividade envolveu também os pibidianos do curso de ciências biológicas da 

UFVJM e a professora coordenadora do PIBID de biologia da UFVJM. 

Para o desenvolvimento das atividades foi planejada uma aula dialogada expositiva sobre a 

composição dos alimentos e sobre a importância da pirâmide alimentar, onde gerou-se uma 

discussão com os alunos sobre os alimentos que eles mais consomem e o despertar crítico sobre 

a alimentação das pessoas nos dias atuais, e a partir disso, foi desenvolvido modelos da 

pirâmide alimentar pelos próprios alunos, feitos com imagens de revistas, isopor e cartolinas, 

material que foi utilizado para a apresentação da feira de ciências. O trabalho proporcionou a 

discussão do consumo de salgadinhos e balas por parte dos alunos e também  sobre o 

consumismo nos dias atuais, gerando uma reflexão sobre os elementos que constituem os 

alimentos mais consumidos pelos estudantes, além de promover uma atividade interdisciplinar, 

promovendo o diálogo e interação entre as próprias disciplinas da escola com a universidade, 

proporcionando um maior aprendizado sobre o tema para todos os envolvidos  ( professores da 

escola, alunos, Pibianos do curso de biologia e professora formadora de professores e 

coordenadora do PIBID de biologia), onde tal interação gerou uma melhor qualidade no ensino 

de ciências na escola. 

 

 
Apoio: PIBID 
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SINT0944 - UM ESTUDO SOBRE O PROGRAMA 

INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES (PISA) E 

SUA RELAÇÃO COM A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO 

VALE DO JEQUITINHONHA (MG) 
 

ADRIANA APARECIDA RANULFO,GERALDO WELLINGTON ROCHA FERNANDES 

 
E-mail: sorelaranulfo@hotmail.com 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: Esta pesquisa tem objetivo de analisar o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), em particular a caracterização do PISA em relação ao ensino de Ciências e 

os fundamentos da Alfabetização Científica no Vale do Jequitinhonha (MG). Para encontrar 

resposta a este objetivo elaboramos os seguintes objetivos específicos: 1) caracterizar a 

evolução do Pisa de 2006 a 2015 nos principais periódicos da área de ensino de Ciências e seu 

impacto para a formação de professores de Ciências; 2) identificar se os professores da escola 

que participou do PISA de 2015 trabalham os conteúdos de Ciências numa perspectiva de 

Alfabetização Científica (AC) ou ‘’Letramento Cientifico‘’. A coleta de dados desta pesquisa 

foi desenvolvida em uma escola pública do município de Congonhas do Norte, no estado de 

Minas Gerais e contou com 12 alunos que participaram da edição do PISA em 2015 e seu 

professor de Ciências.. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e que para Luke e André (1986) 

apontam três métodos de coleta de dados: observação, entrevista e pesquisa ou análise 

documental. Para esta pesquisa, utilizamos como instrumento de coleta de dados a análise 

documental de periódicos em ensino de Ciências Qualis A e B, a realização de um “grupo focal” 

com os estudantes da escola participante do PISA e entrevista semiestruturada com o professor 

de Ciências desses alunos. A partir da Análise Textual Discursiva (ATD) foram encontradas 

categorias para estes dois sujeitos. Neste sentido, temos como resultado para o professor três 

categorias emergentes: 1) PISA: 2) Conteúdos; e 3) Formação Docente. Para o grupo de alunos 

que fizeram o PISA, emergiram as seguintes categorias: 1) PISA; 2) Visão dos alunos sobre os 

conteúdos dados em sala de aula; e 3) Letramento Científico. Assim, concluímos nesta pesquisa 

que o ensino de Ciências e os conteúdos científicos trabalhados em sala de aula não são 

contextualizados com o dia a dia do aluno, o que impossibilita sua visão crítica, atuante e até 

mesmo a sua Alfabetização Científica. Segundo o Pisa, o “Letramento Científico” está 

relacionado ao entendimento dos fenômenos e sua associação com o quotidiano, neste sentido 

quase não é abordado nas aulas de Ciências, prejudicando assim o desenvolvimento do 

conhecimento científico dos estudantes. Neste sentido, existe uma tendência, de que o ensino de 

Ciências é deficitário, no sentido de indicar de que os alunos são “Letrados” ou “Alfabetizados” 

Cientificamente de acordo com o contexto do PISA 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT0945 - Visita as grutas do Salitre e Maquiné: Importância das 

atividades de campo para o ensino e aprendizagem da geografia. 
 

FILIPE PACELI DE MIRANDA MARTINS,ISABELA GOMES DE ALMEIDA,JASIANE 

FRANCIELE DE AGUIAR,JUSSIARA DIAS DOS SANTOS,MARIA DAS DORES 

SOARES,PRISCILA MONIQUE LOPES CAMPOS,ROBERTO PILADE GAMBASSI JUNIOR 

 
E-mail: paceli@hotmail.com.br 

 
Área: ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Resumo: A prática de ensino realizada pelo PIBID – GEO na E.E. Profº Gabriel Mandacaru, foi 

pautada em um enriquecimento dos conteúdos programáticos determinados pelos Conteúdos 

Básicos Comuns - CBCs e Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs da disciplina e idealizada 

para instigar os alunos de forma participativa, dialógica e crítica. A primeira visita foi à Gruta 

do Salitre no município de Diamantina/MG com alunos do ensino médio da referida escola, 

discutiu-se sobre a geomorfologia, a dinâmica natural do ambiente com as relações existentes 

entre a fauna e flora local, uso e ocupação do solo, infraestrutura entre bairros periféricos e área 

central, a segregação socioespacial e a especulação imobiliária, entre outros. A segunda visita 

foi à Gruta de Maquiné e ao Museu Guimarães Rosa em Cordisburgo/MG, locais trabalhados de 

forma interdisciplinar juntamente com os professores de Português, Biologia, Física e Química, 

desse modo o campo pôde contemplar eixos temáticos dessas disciplinas. No museu foi possível 

experenciar a história local e as histórias registradas pelo escritor Guimarães Rosa, que 

destacam as paisagens do sertão mineiro. Essas visitas proporcionaram uma experiência 

diferenciada aos alunos envolvidos, pois trabalhou os conteúdos em ambientes não formais, 

possibilitou melhor compreensão dos elementos analisados, além da percepção de aspectos 

históricos existentes. Durante o percurso também foram abordados alguns aspectos do meio 

físico, destacando as formações rochosas, solos, rios, fauna e flora que resultaram em uma 

discussão sobre as paisagens, a formação de cavernas e a diferenciação desses ambientes 

presentes no mesmo bioma, no caso o cerrado. Após as visitas aos locais mencionados, foi 

confeccionada pelos bolsistas e supervisores uma maquete reproduzindo uma caverna. A 

exposição de fotos e vídeos também permitiu uma “viagem de volta” aos locais visitados que 

refletiu positivamente nos debates e participação dos alunos. Nesta linha de reflexão a prática 

colaborou significativamente, uma vez que ocorreu parcialmente em espaços não formais e foi 

de suma importância para o aprendizado dos alunos, principalmente no que tange a aproximação 

do conteúdo através de experiências vividas fora do espaço escolar. 

 
Apoio:  
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SINT0946 - ESPORTES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINA-MG 
 

JESSICA FERNANDA DE OLIVEIRA ,TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

 
E-mail: jessicafdeo@hotmail.com 

 
Área: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Partindo das vivências enriquecedoras dentro do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência/Pibid reparou-se que o esporte é algo constante nas aulas de Educação 

Física na cidade de Diamantina/MG. Desta forma, surgiu o interesse na pesquisa sobre os 

esportes na Educação Física escolar da cidade e o questionamento sobre quais esportes são mais 

ensinados. 

O esporte é por si só um fenômeno sociocultural importante para a nossa sociedade, sempre 

contribuindo para a aprendizagem e enriquecimento da cultura corporal do movimento. Barroso 

e Darido (2006) cita que o esporte por ser um fenômeno social e cultural, está sempre em 

destaque em nossa sociedade através dos meios de comunicações, academias, praças públicas 

entre outros; onde estamos sempre nos encontrando com ele, podendo ser considerado um 

patrimônio universal. 

O CBC/Educação Física (2007) diz que o esporte deve ser considerado para além do esporte; ele 

se confunde em um processo acenado de esportivização das aulas de Educação Física. Deste 

modo o esporte se torna um conteúdo que domina as aulas no Ensino Fundamental e Médio. 

Porém esse caráter de esportivização da Educação Física consequentemente sofre críticas por se 

tornar uma forma de esporte de rendimento, acabando por acarretar a exclusão, a seleção, a 

competitividade, especialização entre outros. 

Partindo deste ponto buscamos entender quais são os esportes ministrados nas aulas de 

educação física na cidade de Diamantina/MG, as modalidades de maior e menor aceitação e os 

fatores e critérios utilizados para a escolha, e por fim entender quais fatores que podem 

possivelmente influenciar no planejamento das aulas, no intuito de conhecer as práticas 

esportivas estimuladas em aulas de educação física.  Para tanto, foram aplicados questionários a 

professores de Educação Física, escolhidos de forma aleatória, que atuam em quaisquer anos da 

Educação Básica e pertencem ao quadro de docente da rede pública. 

A partir deste esforço inicial, observa-se que ainda há uma hegemonia na escolha das 

modalidades esportivas praticadas no âmbito escolar, tendo o Futsal como o mais praticado e 

aceito pelos alunos em dada realidade, assim como a estrutura da escola como fator importante 

na escolha do professor.  Contudo, encerramos enfatizando o limite de nossa análise em acordo 

com o instrumento utilizado, e a projeção de futuros estudos no intuito de compreender 

efetivamente os esportes em acordo com os aspectos mencionados pelos docentes pesquisados. 
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SINT0947 - Garimpando Riquezas: histórias e lendas de Diamantina 

no cotidiano escolar 
 

SUELLEN OLIVEIRA LEFFEN DA VITÓRIA,TAIS KELLE ARAUJO,HERON LAIBER 

BONADIMAN 

 
E-mail: suellenvit@gmail.com 

 
Área: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto possui como objetivo a confecção de livros ou cartilhas infantis a partir das 

histórias e lendas do município de Diamantina. Parte-se da premissa de que o imaginário 

popular, quando contextualizado com a educação escolar, pode garantir sentido às práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas instituições de ensino. Pretende-se, com isso, compreender e 

materializar este imaginário na forma de livros e cartilhas por meio da contação de histórias. Os 

grupos parentais dos estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil “Prefeito Iraval 

Pires” e pessoas da cidade, indicados pelos bolsistas de extensão, foram convidados para contar 

histórias de lendas da cidade para as crianças. As histórias foram gravadas e transcritas. As 

crianças, por sua vez, escutavam a história e produziam desenhos sobre o que haviam escutado.  

Foram gravadas e transcritas 12 histórias. Além disso, as crianças realizaram uma visita no 

Passadiço, na Gameleira, no Teatro Municipal e na Igreja do Rosário, onde escutaram histórias 

sobre os locais. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de elaboração e adaptação das 

histórias para utilização no ambiente escolar e nas famílias dos estudantes. Pretende-se, com 

isso: aproximar os grupos parentais do ambiente escolar, induzir práticas de leitura nas 

residências das crianças e produzir livros infantis contextualizados com o imaginário local, 

construindo maior correspondência entre o cotidiano experienciado pelas crianças e seus 

familiares com o conteúdo e formato dessas histórias. Numa perspectiva freiriana, a linguagem 

pode ser compreendida como instrumento para ser utilizado no mundo. Para isso, no entanto, 

precisa-se construir os instrumentos adequados para que seja utilizada. 

 
Apoio: PIBEX / PROEXC / UFVJM 
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SINT0948 - O impacto do PIBID na qualidade da educação 
 

PATRICIA DE SOUZA,BRENDA MARTINS COTTA SALOMÉ,CAIO DE SOUSA 

MURTA,FERNANDA BATISTA SANTOS,LUCIANA RESENDE ALLAIN,SAMARA CRISTINA 

AMORIM,WELSON JUNIOR SILVA 

 
E-mail: souza_patricia09@hotmail.com 

 
Área: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, tem como 

objetivo principal incentivar a carreira do magistério formação de docentes em nível superior 

para a educação básica. É um projeto de extrema importância não só para os graduandos 

bolsistas que vivenciam o cotidiano da escola, mas também para os professores e educandos. 

Essa experiência permite que projetos sejam levados para sala de aula, de forma a acrescentar 

no ensino-aprendizado, trazendo práticas diferenciadas, que os professores não teriam como 

aplicar em sala de aula por conta da jornada corrida e grande demanda de conteúdos que devem 

ser trabalhados durante o ano letivo. Sendo assim o presente trabalho tem como intuito ressaltar 

a importância do PIBID nas escolas e das inúmeras criações e experiências metodológicas 

possíveis de realização para melhorar a qualidade da educação. Durante a experiência como 

Bolsistas percebemos que o PIBID traz inúmeras possibilidades como a vivência na sala de aula 

que agrega no conhecimento dos alunos, através de diferentes oficinas, modelos didáticos e 

outras metodologias que fogem do cotidiano comum do aluno, e que além disso ajuda o 

professor que é sempre muito sobrecarregado, faz com que os alunos possam associar o 

conteúdo teórico com a prática e pincipalmente com o seu dia a dia. Além disso, a vivência do 

cotidiano da sala de aula durante a formação inicial pelos pibidianos - a imersão dos pibidanos 

na escola de forma contínua traz percepções muito diferentes que a vivência de alguns 

momentos pontuais na escola. Este é um diferencial do PIBID em relação a práticas que 

ocorrem nas disciplinas da graduação, onde o bolsista pode aplicar a teoria, vivenciando-a na 

prática. É importante ressaltar também o benefício de um grupo colaborativo – no PIBID 

formamos um grupo com objetivos em comum, com a junção de professores da universidade, 

professores da escola e os licenciandos tem oportunidade de discutir juntos os desafios e 

potencialidades das práticas educativas. Neste aspecto, todos estão aprendendo e ensinando 

mutuamente. Isto porque em geral buscamos realizar atividades que estimulem a participação 

efetiva dos alunos. Observamos que estratégias mais ativas resultam em maior envolvimento e 

potencializam a aprendizagem, mostrando assim a diferença positiva que a presença do PIBID 

nas escolas traz. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG E CAPES 
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SINT0949 - TRAÇANDO O PERFIL E A IDENTIDADE 

PROFISSSIONAL DE EGRESSOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFVJM 
 

LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: luciana.allain@gmail.com 

 
Área: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O presente trabalho objetivou identificar o perfil, a trajetória e ocupação profissional 

dos egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Objetivou-se ainda investigar em que medida os 

egressos do referido curso tem construído uma identidade profissional com a docência e 

compreender os motivos pelos quais os egressos evadiram do curso. A metodologia utilizada foi 

de cunho quali-quantitativo. Foi realizado um levantamento do tipo survey a partir de um 

questionário virtual, contendo questões abertas e fechadas, aplicado a 119 dos 392 egressos. As 

respostas às questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo, com o objetivo de 

identificarmos os elementos que, na opinião dos sujeitos, interferiram na sua trajetória 

acadêmico-profissional. Os dados do perfil do estudante de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da UFVJM apontam que  64% deles são do sexo feminino. Apuramos que quase 60% dos 

egressos estudados cursaram ou estão cursando alguma pós-graduação. No entanto, apenas 4% 

estão inseridos em programas de pós-graduação em Educação. Apuramos ainda que grande 

parte dos egressos não deseja a carreira docente antes mesmo da entrada no curso. Dos 

respondentes, 58,5% evadiram do curso porque transferiram-se para outro curso da área de 

saúde dentro da mesma universidade ou desistiram do curso por ser de licenciatura e não de 

bacharelado. Nas análises qualitativas, identificamos críticas ao currículo do curso, em especial 

às chamadas disciplinas pedagógicas, consideradas insuficientes para garantir uma formação de 

qualidade aos futuros professores. Apesar disso, analisando as ocupações atuais dos concluintes, 

percebe-se na docência um lugar de destaque. Os resultados apontam a necessidade de se 

fortalecer a identidade docente, por meio de políticas institucionais de valorização da profissão 

de professor. Os dados sugerem ainda a necessidade de uma melhor definição do perfil do 

egresso da licenciatura em Ciências Biológicas, bem como uma maior articulação entre 

disciplinas de conteúdos biológicos e pedagógicos, de forma a possibilitar maior qualidade à 

formação de professores e um consequente fortalecimento da identidade profissional de 

professores de Ciências e Biologia. 

 
Apoio: PRPPG 
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SINT0950 - CRER E SER 
 

ALESSANDRO CALDEIRA ALVES,RAQUEL SANTOS NUNES FERREIRA,EVERTON LUIZ 

DE PAULA 

 
E-mail: caldeirak@yahoo.com.br 

 
Área: ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO 

 

Resumo: Se a entrada na Universidade é um motivo de comemoração, por outro lado ela 

representa um difícil e abrupto processo de emancipação para os jovens estudantes. Esta 

transição representa o rompimento com um contexto escolar e familiar muitas vezes confortável 

e o surgimento da necessidade de novas responsabilidades, adaptação ao ritmo da Universidade, 

autonomia, entre tantas outras tarefas que exigem do mesmo um comportamento para o qual 

nem sempre ele está preparado. 

Em parte, os altos índices de evasão e retenção apresentados por estudantes recém-ingressantes 

estão correlacionados com esta adaptação à nova rotina acadêmica.  Estas questões ressaltam a 

necessidade de voltarmos nossas atenções para o estudante em transição, seja ele aluno do 

ensino básico ou recém-chegado ao ensino superior. 

O projeto crer e ser vêm sendo desenvolvido de forma a se tornar uma ferramenta para ajudar na 

promoção do desenvolvimento humano tanto na Universidade como na comunidade.  O projeto 

visa atender alunos secundaristas de Diamantina e os recém-ingressantes na UFVJM, através de 

espaços para palestras, debates ou outras ferramentas que se mostrarem necessárias, visando a 

promoção do desenvolvimento humano, na Universidade e facilitando este processo de 

transição. 

Ao longo de 2017 foram realizadas palestras nas escolas públicas de Diamantina com a 

finalidade de esclarecimento sobre esta transição seja através da apresentação dos mecanismos 

que permitem seu acesso ao ensino superior ou sobre direcionamento vocacional mediante uma 

aproximação com a Universidade.  

Em relação aos alunos da UFVJM, estes espaços poderiam de alguma forma amenizar os 

impactos desta transição à medida que se ofereça momentos de formação, esclarecimento e 

debates nos quais sejam abordados aspectos relacionados a vida acadêmica, à sua nova rotina 

longe de casa dentre outros que muitas vezes aparecem como barreiras nesta sua nova etapa da 

vida.  

Após analise dos resultados optou-se por continuar com o ciclo de palestras e intensificar as 

atividades com os alunos recém-ingressantes. Está sendo desenvolvido um programa de radio 

para que sejam veiculadas informações relevantes para os alunos, um trabalho em parceria com 

a DAP para acompanhamento dos alunos, o estreitamento da parceria com o serviço de 

psicologia, um ciclo de palestras com médicos, delegada da mulher, psicólogos, dentre outros 

profissionais que possam abordar temas imprescindíveis para formação humana destes jovens 

estudantes.  

 

 
Apoio: PROGRAD/UFVJM "PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO" 
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SINT0951 - A escolha dos alunos da UFVJM - Campus Janaúba pelos 

cursos de engenharias decorrentes do BC&T 
 

MARIA GISENILDA BARBOSA 

 
E-mail: gisa.ufvjm@gmail.com 

 
Área: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: Uma das estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 

para atender ao objetivo de elevar a taxa bruta de matrícula no ensino superior é estimular 

mecanismos para ocupar as vagas ociosas, assim essa proposta traz à tona uma série de questões 

relevantes para os gestores universitários, dentre elas, o desafio de entender as escolhas dos 

estudantes pelo curso de formação específica após a conclusão do Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia (BC&T). Dessa forma, o objetivo deste estudo é identificar se os 

alunos matriculados no BC&T do Campus Janaúba pretendem ingressar em alguma engenharia 

ofertada ou prevista para o próprio Campus. A amostra da pesquisa é composta por 143 alunos 

regularmente matriculados no BC&T do referido Campus no mês de setembro de 2017. A coleta 

de dados foi realizada por meio de aplicação de questionários e a análise está foi realizada com 

o auxílio de um software estatístico. Os resultados da pesquisa demonstram que somente 45,5% 

dos alunos pretendem ingressar nas engenharias do próprio Campus; outros 35% pretendem 

ingressar em engenharias oferecidas pelo Campus JK de Diamantina e os que pretendem migrar 

para o Mucuri correspondem a 12%. Entre os 12 possíveis cursos que o aluno de Janaúba 

poderia escolher os que mais se destacaram na preferência deles foram: A Engenharia de Minas 

que é um curso previsto para o próprio Campus e a Engenharia Química, oferecido no Campus 

JK. O conhecimento dessa expectativa de escolha possibilita reflexões acerca dos desafios da 

redução das vagas ociosas que serão geradas nos cursos de engenharias decorrentes do BC&T, 

devido à migração dos alunos para outros Campi, bem como evidencia o debate sobre a 

implantação dos cursos previstos. 

 
Apoio:  
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SINT0952 - AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS AÇÕES DE COMITÊ 

INSTITUCIONAL PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 
 

ANA CATARINA PEREZ DIAS,LUDMILLA ZAIRA FARNEZI DE OLIVEIRA ,TALISSON 

DANIEL SOARES LEITE,RICARDO DE OLIVEIRA BRASIL COSTA,ALBÉR CARLOS ALVES 

SANTOS,GILMARA ALBERTA MORAIS ANDRADE,MARIVALDO APARECIDO DE 

CARVALHO,VALÉRIA CRISTINA DA COSTA,CLAUDIO EDUARDO RO 

 
E-mail: acatarinadias@hotmail.com 

 
Área: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: A educação em direitos humanos (EDH) é um campo de conhecimento recente no 

Brasil, porém possui grande importância na política educacional voltada à formação da 

cidadania e promoção de uma cultura da paz. No Brasil, o início da institucionalização do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos deu-se no contexto da redemocratização, quando se 

ratificou a maioria dos instrumentos de proteção dos direitos humanos, que foram incorporados 

ao Direito brasileiro. Foi igualmente nesse contexto que as políticas educacionais se articularam 

às políticas de direitos humanos, possibilitando o desenvolvimento das ações de EDH no país. 

Essas ações encontram respaldo legal na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Programa Nacional de Direitos 

Humanos e no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Na UFVJM, a experiência 

de inserção da EDH iniciou-se oficialmente na adesão desta Instituição ao Pacto Nacional 

Universitário para a Promoção do Respeito à Diversidade, Tolerância e Cultura da Paz, com 

conseqüente criação do Comitê Gestor, o qual possui a atribuição de desenvolver ações em 

cinco eixos: Ensino, Pesquisa, Extensão,Gestão e Convivência Comunitária. Estas ações são 

descritas em um Plano de Trabalho, monitorado pelo Ministério da Educação (MEC) e apoiado 

institucionalmente. O objetivo deste trabalho foi analisar criticamente a trajetória das ações 

deste Comitê entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018. Através de 

análise documental institucional e da avaliação coletiva de 

atividades educativas realizadas em seminário foi possível identificar algumas necessidades, 

sendo uma delas a melhoria nos processos de cadastramento e de comunicação das ações já 

desenvolvidas na IFES anteriormente à adesão ao Pacto e outra no aprofundamento da EDH na 

IFES e na região aonde esta se insere, tendo em vista a importância da formação de sujeitos de 

direito, com consciência cidadã e práticas individuais e sociais pautadas no exercício do 

respeito, da tolerância, da valorização das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, 

geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de 

opção política, dentre outras) e da solidariedade entre os povos. Concluímos que foram 

satisfatórias as ações executadas pelo Comitê e há necessidade de continuidade destas para a 

concretização plena das metas propostas, visando à promoção da EDH na sociedade. 

 
Apoio: UFVJM/MEC/MJC 
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SINT0953 - Evasão e Retenção: Um Estudo de Caso no Curso de 

Ciência e Tecnologia da UFVJM, Campus do Mucuri 
 

ROGACIANO PEREIRA DE CASTRO NETO,JOAO VICTOR QUARESMA 

SANTOS,WEDERSON MARCOS ALVES 

 
E-mail: roganeto1@hotmail.com 

 
Área: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre a evasão e a retenção no curso de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) - Campus do Mucuri a fim de propor alternativas para combater o problema. 

Baseado nos dados fornecidos pela Digrad/UFVJM (Diretoria de Graduação do Campus do 

Mucuri) pôde-se fazer um levantamento dos índices de retenção e evasão nos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. No período de 2009/1 a 2016/2, o curso 

em análise recebeu 1960 ingressantes, destes 777 (40%) alunos evadiram e cerca de 459 (23%) 

alunos concluíram o curso. O estudo revelou que e a maioria dos graduandos levam mais que o 

tempo proposto, que é de seis semestres, para concluir o curso. Em contrapartida, constatou-se 

que as turmas 2014/1, 2014/2 e 2015/2 apresentaram diplomação, contrariando o ciclo normal 

do curso. Acredita-se que isso se deve por conta do reingresso de alguns alunos, que utilizam 

desta prática para melhorar o Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), visto que o mesmo 

é um dos critérios na seleção do curso específico para ingressar em uma das Engenharias. Ao 

ingressar no curso um grande quantitativo de estudante tem dificuldade em adaptar a nova vida, 

fazendo com que a evasão seja uma prática comum nos primeiros períodos. Com isso, verificou-

se que cerca de 80% dos alunos evadidos evadiram nos três primeiros períodos. Um fator 

contribuinte para a evasão foi a greve. Percebe-se com os dados um aumento nas taxas de 

evasão dos anos subsequentes ao período de ocorrência destas manifestações dentro da 

Instituição. A retenção se apresenta em uma taxa aproximadamente constante ao longo dos 

anos, cerca de 53%. Observa-se que, de maneira análoga a evasão, a retenção também é 

influenciada pelas greves. As disciplinas que mais apresentaram reprovações foram: Funções de 

Uma Variável e Química Tecnológica I, ambas do primeiro período; Fenômenos Mecânicos, do 

segundo período; e Fenômenos Térmicos e Ópticos do terceiro período. A partir dos dados 

levantados pelo estudo, o grupo PET - Novas Tecnologias voltadas para o Ensino tem 

trabalhado de forma a desenvolver atividades de tutoria que possam contribuir na diminuição 

destas altas taxas, além de estudar mais afundo os fatores que influenciam a problemática e 

assim propor outras estratégias para minimizar o problema. 

 
Apoio: PET - NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS PARA O ENSINO E PET - 

ESTRATÉGIAS DE COMBATE À RETENÇÃO E EVASÃO 
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SINT0954 - Programa Nacional de Alimentação Escolar: Estudos 

Sobre Sua Aplicabilidade no Contexto Educacional 
 

THAMARA JÚLIA SANTOS LOPES OLIVEIRA,NÁDIA MARIA JORGE MEDEIROS 

SILVA,JOSIMAR RODRIGUES OLIVEIRA 

 
E-mail: thamara.lopes@hotmail.com 

 
Área: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre as 

Políticas Públicas e educacionais no contexto histórico do Programa Nacional de Educação 

Alimentar (PNAE) e sua aplicabilidade, de modo a conhecer o real funcionamento do programa 

por meio das pesquisas realizadas pelo Brasil. A abordagem das Políticas Públicas se deu 

através da sua origem, até a sua efetivação no Brasil, dentre os diversos modelos teóricos para 

explicar e representar a organização e criação de uma política. Foi escolhida a teoria dos ciclos, 

que tenta explicar as ações e aplicabilidade das mesmas. No contexto das políticas públicas 

educacionais a discussão se deu a partir do principio que são elas que norteiam a educação. O 

Estado é quem fica responsável em arcar com os custos das mesmas, até chegarem ao cidadão 

no qual iram desfrutar da política e sua aplicabilidade. Dentre as diversas políticas públicas 

educacionais, podemos citar o PNAE como uma das mais antigas e relevantes para a população, 

sendo temática muito debatida em vários cenários da educação brasileira. Para contextualizar o 

programa, foi apresentado um breve histórico da sua criação até os dias de hoje, quais são as leis 

e decretos que a amparam. Abordou-se quais os benefícios que o programa traz e quem tem o 

direito a alimentação escolar, correlacionando o processo de ensino-aprendizagem. Deu-se 

enfoque ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão que faz os 

repasses financeiros para o programa executar suas ações. Ao terminar essa apresentação do seu 

contexto histórico, foram apresentados trabalhos científicos que tratam da efetiva aplicabilidade 

do PNAE em diversos municípios no Brasil, para mostrar como o programa está funcionando e 

destacar a sua importância no contexto nutricional, na geração de renda e melhora da qualidade 

de vida no meio rural e por fim dentro do contexto educacional. Dentre os diversos estudos 

encontrados, são poucos que abordam os impactos do PNAE no contexto de sala de aula, no 

desenvolvimento dos alunos que recebem uma alimentação de qualidade e voltados para o 

desenvolvimento educacional. Estudos sobre o PNAE, especificamente na região do Vale do 

Jequitinhonha são ainda mais escassos nesse sentido. Conclui-se que o adequado funcionamento 

do PNAE reflete em inúmeros benefícios, conforme observado em diversas escolas do Brasil e 

existe a necessidade do aumento das pesquisas com foco para o campo da educação. 

 
Apoio:  
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SINT0955 - A COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA COMO SUPORTE 

TEÓRICO PARA ESTUDOS SOBRE A FORMAÇÃO ONLINE DE 

PROFESSORES DE GEOCIÊNCIAS 
 

CLÁUDIO MARINHO,RONALDO BARBOSA 

 
E-mail: claudiomarinho16@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho, faz parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento, com o 

objetivo de analisar as contribuições do Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, como um 

instrumento mediador do processo de formação de professores de Geociências, na modalidade a 

distância, procurando interpretar as razões e os efeitos da organização de AVAs que promovam 

processos interativos, propondo a Cognição Distribuída como suporte teórico. O curso de 

Especialização em Ensino de Geografia é considerado como ambiente de análise. São discutidas 

as abordagens usadas em estudos sob  perspectivas cognitivas , especialmente as que podem ser 

aproveitadas pelo campo da educação e formação de professores. Discutimos o papel da escola 

e do professor em promover novas afourdances na oferta de cursos online, relacionada à busca e 

uso da informação e do conhecimento,, além das possibilidades trazidas pela Cognição 

Distribuída para anlaisar diferentes tipos de AVAs. A Cognição Distribuída entende a cognição 

como  um fenômeno distribuído entre dois ou mais indivíduos e entre esses indivíduos e os 

artefatos, ferramentas e ambientes com os quais eles se relacionam. A cognição vista como um 

processo distribuído, para além do indivíduo, as unidades de análise do processo são ampliadas, 

permitindo que se conglomere o sujeito em conjunto com outros indivíduos, com o ambiente e 

com os artefatos por eles usados. Nas abordagens cognitivas tradicionais, os limites das 

unidades de análise ficam limitados apenas aos indivíduos. A Cognição  Distribuída considera 

que a informação, o  conhecimento são construções sociais e temporais  que acontecem 

mediante a interação entre  indivíduos, ambiente e artefatos. Estes pressupostos se apresentam 

como uma alternativa promissora quando se quer estudar o processo de construção do 

conhecimento como construção social a  partir da colaboração entre pessoas e artefatos 

inseridos em um ambiente, como é o caso dos AVAs. O estudo desta temática vem sendo 

desenvolvido numa perspectiva netnográfica. A netnografia aparece como uma abordagem que 

vem contribuir para a pesquisa educacional, sendo capaz de reconhecer a importância das 

comunicações mediadas por computador nas vidas dos membros da cultura. Finalmente é 

apresentada a estratégia de pesquisa que estamos desenvolvendo para analisar o ambiente virtual 

de aprendizagem do curso de Especialização em Ensino de Geografia. 

 
Apoio: CNPQ 
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SINT0956 - A formação e a forma de ação no Pibid: Registros do 

subprojeto Educação Física/UFVJM 
 

IOLANDA FONSECA FELIX ,CLÁUDIA MARA NIQUINI,LEANDRO BATISTA 

CORDEIRO,LARISSA DE CARITAS COSTA PINTO 

 
E-mail: ioiofonseca@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este texto é fruto de uma pesquisa que buscou compreender processos formativos no 

âmago do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em específico, o subprojeto 

Educação Física (PibidEFI) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM), nos anos de 2015 e 2016. Para tanto, adotou-se como procedimento de pesquisa a 

análise documental, e através dos relatórios anuais enviados à Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), identificamos as principais atividades 

efetuadas no subprojeto. O PibidEFI foi composto por: 2(dois) docentes do curso de licenciatura 

em Educação Física (EFI) da UFVJM, representando a função de coordenador de área; 22 (vinte 

e dois) bolsistas de iniciação à docência (ID) regularmente matriculados no curso de licenciatura 

em EFI; e 3 (três) professores de EFI supervisores, vinculados às 3 (três) escolas apreciadas pelo 

subprojeto. De forma geral, os bolsistas ID foram divididos pelos 3 (três) supervisores 

envolvidos e suas escolas, sendo 1 supervisor para cada 7 ou 8 bolsistas ID, onde, neste 

conjunto, participavam da rotina escolar, uma vez por semana, em um turno completo. Na 

UFVJM, havia uma reunião semanal, sob organização do coordenador de área, com todos os 

componentes do PibidEFI. Nesse espaço, registramos: trocas de experiências sobre a dinâmica 

do projeto e as dificuldades das/nas escolas, oficinas temáticas; estudos de artigos científicos; 

produção e apreciação de vídeos/imagens sobre a temática educação e educação física escolar, 

com seus temas e desdobramentos. As ações esboçadas no cerne do PibidEFI foram: dar aulas, 

planejamento das aulas; trabalhos extraescolares; pesquisas/estudos sobre os conteúdos a serem 

ministrados na educação física escolar e seus processos pedagógicos. Em suma, o PibidEFI 

apresentou-se como um subprojeto que apoiou e incentivou os licenciandos, em diversas 

frentes: nas observações do cotidiano escolar e às aulas de Educação Física de maneira 

específica; no acompanhamento e apoio das aulas ministradas pelos professores supervisores; na 

atuação dos licenciandos como professores regentes em aulas de Educação Física, sob a 

orientação do professor supervisor; na elaboração e realização de oficinas temáticas; na 

elaboração e realização de Mostra de Vídeos; na execução de oficinas na comunidade, 

especialmente com alunos das escolas públicas parceiras, na criação de jogos pedagógicos e na 

confecção de relatórios. 

 
Apoio:  
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SINT0957 - A necessidade de formação de professores de ciências na 

perspectiva da educação quilombola. 
 

MEIRIANE RAFAELA ASSUNÇÃO GUIMARÃES,ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES 

 
E-mail: meirianerafaela@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O presente resumo é um relato sobre o Estágio Supervisionados em Ciências na 

Escola Estadual Professora Margaret Barroso Pinto, localizada á Fazenda Santo Antônio, 

Sabinópolis-MG. A realização do estágio utilizou a metodologia da pesquisa-ação, com as 

etapas de diagnóstico, reflexão, intervenção e avaliação. O diagnóstico que ocorreu no estágio 

de observação foi crucial por permitir um olhar não centralizado apenas na realidade da escola, 

mas também no contexto quilombola em que está inserida. Dentre os aspectos relevantes 

vivenciados no estágio, destaca-se a transição da escola para a categoria escola quilombola. O 

processo iniciou-se a partir da realidade da escola ser circunvizinha de território quilombola e 

por atender mais da metade de estudantes quilombolas. Foi vivenciado os trâmites burocráticos 

da transição com a Secretaria Estadual do Estado e posteriormente a mobilização dos 

professores que possuíam pouco conhecimento a respeito da temática e o que seria a educação 

quilombola.  A escola promoveu eventos culturais nos contra-turnos, o que possibilitou maior 

proximidade da escola com a comunidade. No entanto, dentre a realização das atividades 

didático-pedagógicas, foi percebido que havia uma visão simplificada a respeito da temática 

quilombola, priorizando atividades artísticas e culturais e por vezes abordando uma visão que 

possivelmente poderia reforçar estigmas.  Como intervenção ministrei palestras sobre a temática 

quilombola para os estudantes, abordando questões de culturas afro- brasileiras e pluralidade 

cultural que ainda são limitados na educação básica e que foram discutidos durante minha 

formação acadêmica. Além disso, como sou quilombola, o meu relato, a partir da vivência com 

o movimento quilombola, colaborou com o fortalecimento da identidade dos estudantes com 

dificuldades de se autorreconhecerem. Como desafio, avalio a dificuldade de alinhar os 

conteúdos de ciências á perspectiva da educação quilombola, o que não foi possível realizar no 

estágio de regência. Há necessidade de abordar problemáticas quilombolas como racismo, 

biodiversidade, território e saberes contextualizado também nas ciências da natureza, para que 

não sejam limitados essas questões apenas nas ciências sociais.  Sendo importante também a 

formação continuada para educadores em exercício e principalmente para educadores que irão 

atuar nas escolas quilombolas, e também promover o diálogo com os mestres detentores dos 

conhecimentos tradicionais das comunidades. 

 
Apoio: PROFESSORA SUPERVISORA, SERVIDORES DA ESCOLA, LEC E UFVJM. 
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SINT0958 - AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO 

MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS – MG: PERSPECTIVAS E 

LIMITAÇÕES 
 

ANDRESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA,EVERTON LUIZ DE PAULA ,FERNANDO ARMINI 

RUELA 

 
E-mail: andressadeoliveira_1994@yahoo.com.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A pesquisa “Análise das Ações de Conscientização Ambiental Realizadas por Vários 

Setores do Município de Taiobeiras-MG - Microrregião do Alto Rio Pardo” teve como objetivo 

conhecer o contexto da cidade de Taiobeiras no âmbito da educação e preservação ambiental 

destacando os projetos que envolvam as práticas e ações de conscientização sobre a preservação 

do meio ambiente. Para isso, foi realizado um estudo exploratório e de campo, em que buscou-

se investigar as principais ações realizadas por escolas, prefeitura e órgãos públicos e privados. 

Durante o processo do desenvolvimento do estudo notou-se uma cidade com muitos desafios a 

serem conquistados, diante dos indícios da falta de políticas públicas locais, oriundos do não 

investimento para o desenvolvimento dos programas de conscientização. No caso do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente foi a de um órgão sem recursos financeiros suficientes para a 

implantação dos planos anuais das atividades envolvendo ações ambientais e sociais propostas, 

sendo apenas agentes fiscalizadores de licenças ambientais. A EMATER apesar de não estar 

ligada à gestão municipal, tem como foco de trabalho o homem do campo e desenvolve 

palestras educativas como parte de suas ações de extensão rural. O trabalho desta instituição é 

limitado pela falta de recursos o que acaba comprometendo algumas ações, como a proposta de 

recuperação de matas ciliares do Rio Taboqueiro. Merecem destaque as ações realizadas pelas 

escolas por apresentarem maior estruturação dos projetos e melhor envolvimento das 

instituições, setores e indivíduos.  Como prova de que projetos e ações devidamente 

estruturadas e conduzidas geram melhores resultados, o projeto “Educação para convivência 

com o semiárido” conquistou um selo da UNICEF, como resultado de suas efetivas ações 

educativas no tocante aos assuntos ambientais. Em suma, o município de Taiobeiras vem 

demonstrando atuação nos assuntos ligados à conscientização ambiental. Entretanto, ainda é 

urgente a necessidade de os projetos e ações serem tratadas com mais seriedade em todas as 

esferas do poder público e no seio da população. 

 

 
Apoio:  
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SINT0959 - AS TIC’S COMO MEDIADORAS NA INCLUSÃO DE 

SURDOS NO ENSINO SUPERIOR 
 

RAQUEL SCHWENCK DE MELLO VIANNA,ANGÉLICA ESTEFANI DA SILVA 

CALDEIRA,NATHÁLIA VENTURA CARVALHO 

 
E-mail: quelschwenck@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar os benefícios que a utilização das TIC’s traz 

no processo de inclusão do surdo no ensino superior, e como elas atuam no desenvolvimento do 

surdo.  É notável que os surdos encontram inúmeras dificuldades no meio universitário, tanto no 

ingresso quanto na permanência, por diversos motivos como a falta de comunicação, interação 

com o professor ou com a turma, falta de profissionais intérpretes capacitados, tornando ainda 

um obstáculo no ensino/aprendizagem. O método que utilizamos foi uma revisão literária. As 

bases de dados pesquisadas foram Scielo, Capes periódicos, bibliotecas de universidades 

públicas e Programas de Pós-graduação. As palavras-chave utilizadas foram: Tecnologia de 

Informação e Comunicação; Inclusão; Surdos; Ensino Superior. Como resultados foram obtidos 

que as TIC’s podem auxiliar no aprendizado do surdo, na interação com os professores e na 

comunicação entre os alunos, sendo assim é preciso que a tecnologia de informação e 

comunicação esteja cada dia mais presente nas universidades a fim de romper o distanciamento 

do surdo com a sociedade. 

 
Apoio:  
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SINT0960 - Desenvolvimento de um roteiro educativo na Serra dos 

Cristais, Diamantina, MG 
 

MAÍRA FIGUEIREDO GOULART,IVETE DE OLIVEIRA,CARLOS VICTOR MENDONÇA 

FILHO,LUCIANA RESENDE ALLAIN 

 
E-mail: mairafgoulart@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A Serra Cristais adorna Diamantina, MG, e é parte da Cadeia do Espinhaço. Devido 

ao fácil acesso e por ser rica em belas paisagens, cachoeiras e biodiversidade é o cenário ideal 

para o desenvolvimento de trilhas. Em 2017, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da UFVJM, desenvolvemos enquanto prática como componente curricular, um roteiro educativo 

para uma trilha da Serra dos Cristais. A trilha tem aproximadamente 5km, parte da zona urbana 

periférica da cidade e sobe até o cume da Serra, onde se tem uma ampla vista de toda a região. E 

seguida, percorre um trecho bem conservado de vegetação campestre, com nascentes e vestígios 

de ocupação histórica, retornando, novamente, em direção ao centro urbano. Analisamos os 

desafios e potencialidades da trilha e elencamos temas indutores de discussão bem como 

definimos pontos de parada para descanso, alimentação, debate e atividades práticas. 

Realizamos o roteiro com uma turma de alunos de ensino médio de uma escola local. Ao longo 

do percurso, abordamos a poluição do rio que corta o bairro, a localização das nascentes e a 

bacia hidrográfica da região, a geologia e o relevo da Cadeia do Espinhaço, a diversidade de 

plantas e sua utilização medicinal, aspectos históricos, ocupação humana, desigualdade social e 

injustiça ambiental. Os temas foram expostos de forma à instigar participação dos alunos e 

aguçar a curiosidade. Sempre que possível, os debates foram complementados com pequenas 

atividades práticas, tais como análise de minerais nas rochas ou morfologia floral. O roteiro 

mostrou grande potencial educacional e de sensibilização embora, por demandar 4h para ser 

concluído, tenha sido por vezes cansativo. Como perspectiva futura, iremos estruturar o roteiro 

de forma adequá-lo aos diferentes públicos e interesses e promover sua divulgação junto às 

escolas de Diamantina. Contribuindo assim, com novas práticas de ensino e também com a 

sensibilização da importância da Serra dos Cristais e sua conservação. 

 
Apoio:  
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SINT0961 - Diálogos entre Neurociência e Educação: Contribuições 

para Formação Continuada de Professores da Educação Básica 
 

GABRIELA SOUZA MARQUES,GENALICE DE MATOS LIMA,JOAO MARCOS DOS 

SANTOS,DÂNGELA VIEIRA LOPES LEMES,HIGOR DIEGO BARBOSA DE 

CARVALHO,IGOR GUSTAVO SALES AARÃO,ROBERTA BARBIZAN PETINARI,ERNANI 

ALOYSIO AMARAL 

 
E-mail: gabrielasouzamarques@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Em sua formação, os professores da rede básica estudam teorias da aprendizagem sob 

aspectos psicológicos, pedagógicos e didáticos, mas aprendem pouco sobre aspectos biológicos 

do funcionamento cerebral. Isso porque o conhecimento da neurociência ainda está limitado à 

área da saúde, sendo importante o diálogo entre saúde e educação para superar esses entraves. 

Nesse contexto, este projeto visa levar aos professores da educação básica de Teófilo Otoni 

conhecimentos sobre funcionamento cerebral e neurociência de forma contextualizada, com 

utilidade prática para o cotidiano, além de aproximar o curso de medicina da comunidade. Para 

isso, serão realizados encontros, com palestras, discussões e oficinas, nas quais os docentes 

receberão ensinamentos e dicas para aprimorar as relações de ensino-aprendizagem através do 

conhecimento sobre atenção, memória de longo e curto prazo, impacto das emoções sobre a 

aprendizagem, como o cérebro lida com a linguagem e a matemática, e o processo geral de 

aprendizagem. Foram escolhidos seis alunos da Faculdade de Medicina do Mucuri e cada um 

ficou responsável por abordar um dos temas. Este é o segundo ano do projeto. No primeiro ano, 

a intervenção se deu em três escolas: Escola Estadual Dr. Manoel Esteves, Escola Estadual 

Clotilde Onofri de Campos e Escola Municipal Irmã Maria Amália, e a opinião dos professores 

participantes foi de que a iniciativa foi inovadora, motivante e que queriam incorporar o 

aprendizado na sala de aula. Atualmente, o projeto está sendo realizado na Escola Estadual 

Tristão da Cunha e, até então, foi realizado um encontro, sobre Atenção, que contou com a 

presença de trinta e um docentes. Analisando a percepção do público-alvo sobre esse encontro, 

denota-se que a maioria já tinha algum conhecimento sobre o assunto, mas todos concordaram 

que a intervenção foi positiva no sentido de ampliar esse conhecimento e corrigir as distorções 

existentes. Todos anuíram também que as informações adquiridas durante os encontros serão 

úteis na prática pedagógica e mostraram interesse em aprender mais sobre o assunto.  Além 

disso, os alunos participantes estão tendo a oportunidade de aprimorar suas habilidades de 

comunicação, vivenciar trabalho em equipe e estabelecer contato com a comunidade. Nesta 

nova etapa, pretende-se ampliar o número de escolas que receberão o projeto e o número de 

intervenções, evidenciando como a aplicação dos conhecimentos de neurociência pode 

contribuir para uma prática pedagógica mais eficaz. 

 
Apoio: PROEXC 
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SINT0962 - Discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular na 

educação básica: relato de experiências 
 

JÉSSICA AMARAL LIMA 

 
E-mail: amaralzinhadtnaufvjm@yahoo.com.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O presente trabalho está baseado na discussão critica da Nova Base Nacional Comum 

Curricular e de sua implantação sob a perspectiva da Escola Estadual Imaculada Conceição, 

município de Monjolos, Minas Gerais, com o intuito de levantar a pauta das mudanças que estão 

ocorrendo no cenário educacional do país e das realidades escolares que devem se adequar a 

essas mudanças. Para tal, foi feita uma breve contextualização da história da educação no país e 

das distintas lutas populares, como o MST, pela educação e pela garantia deste direito passando 

pela educação popular e pela educação no campo. Sendo assim, foi desenvolvida uma prática 

discursiva com um grupo de alunos do Ensino Médio da escola, na qual foram levantadas 

questões pertinentes sobre a BNCC e sobre o Novo Ensino Médio. Neste contexto os alunos 

foram estimulados a expor suas ideias e opiniões sobre diversos temas ligados às possíveis 

modificações do cenário escolar, um momento no qual eles tiveram oportunidade de participar 

livremente e contribuir para a construção de uma imagem que eles tem da própria escola e das 

mudanças que estão por vir, esse momento se tornou de grande importância para a formação 

destes alunos enquanto cidadãos críticos e reflexivos sobre a realidade local e sobre as 

demandas de sua própria comunidade escolar. Toda essa discussão traz um embasamento sobre 

a realidade escolar e sobre como ela se encontra diante da BNCC e do Novo Ensino Médio. A 

partir dessas informações sobre as falhas estruturais comumente encontradas nas instituições de 

ensino do país, é feita numa análise crítica do documento que compõe a BNCC e da sua real 

aplicabilidade no contexto de escolas públicas como a Escola Imaculada Conceição. É nesse 

contexto de uma educação instável e insatisfatória, onde falta o básico para alunos e gestores, 

onde os recursos demoram ou sequer chegam, onde as demandas não são atendidas, que surgem 

projetos que prometem modificar tudo, dentre eles a BNCC, que propõe mudanças no cenário 

educacional, afim de que todos os alunos do país possam ter as mesmas oportunidades, no 

entanto quando se volta o olhar para a realidade escolar, percebe-se que essa igualdade ainda 

está muito a quem das propostas, e que os investimentos reais em educação são muito mais 

urgentes para que se chegue a uma equalização de oportunidades para alunos de realidades 

distintas. Concomitante a este trabalho, adquire-se uma bagagem teórica essencial para uma 

formação profissional enquanto futuros educadores. 

 
Apoio:  
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SINT0963 - Educação Ambiental e Popularização da Ciência em 

comunidades vizinhas ao Monumento Natural Estadual Várzea do 

Lajeado e Serra do Raio 
 

JOANA AÇUCENA PEREIRA FARIA ,DANIELA DOS SANTOS PORTO,MAÍRA 

FIGUEIREDO GOULART,ALEXSANDER ARAUJO AZEVEDO 

 
E-mail: joanassucena@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Esse trabalho é fundamentado em práticas de Educação Ambiental Crítica e de 

Popularização da Ciência, visando a compreensão da problemática ambiental em toda sua 

complexidade, bem como a articulação de diferentes saberes na proposição de estratégias e 

soluções. A fim de despertar e contribuir com sentimentos de orgulho, pertencimento e 

admiração pela cultura e natureza local, nosso objetivo foi elaborar um material educativo em 

conjunto com moradores de três comunidades vizinhas ao Monumento Natural Estadual Várzea 

do Lajeado e Serra do Raio, no município de Serro, Minas Gerais. O resultado foi a construção 

de um calendário de parede (julho de 2018 à dezembro de 2019) com 18 páginas ilustradas com 

belas fotografias e conteúdo que destaca elementos sociais e da natureza regional. Datas 

comemorativas típicas e outras de cunho ambiental foram assinaladas, bem como informações 

úteis levantadas a partir dos anseios e dúvidas expostas pelos comunitários e também à partir de 

seus próprios conhecimentos e percepções. Os textos contextualizam a região sendo intitulados, 

por exemplo: “Que lugar é esse no qual vivemos?” e “A natureza na Serra do Espinhaço”. Por 

vezes apresentam mapas para ajudar na compreensão da realidade de forma regionalizada. Os 

textos também tratam das unidades de conservação, a principal estratégia de conservação da 

natureza adotada na região, explicitando leis e normas, mas também apresentam divergentes 

percepções a elas relacionadas. Um tema controverso apresentado é o uso de fogo para 

renovação da vegetação na região. Por fim, em “Nem tudo está perdido”, o texto traz 

informações sobre os conselhos de unidades de conservação como um estímulo à participação 

efetiva das comunidades nesses fóruns. Cerca de 300 cópias do calendário foram feitas e serão 

distribuídas aos comunitários durante as festividades típicas de inverno, quando serão 

estimulados debates, apresentações e exposições sobre temas concernentes ao material. Com o 

material, espera-se contribuir para o diálogo de diferentes saberes e propiciar um debate 

qualificado que contribua com o delineamento de estratégias de conservação da natureza e 

valorização da cultura e história humana local. 

 

 
Apoio: APOIO: PROEXC/UFVJM E CONSERVA MUNDI/INSTITUTO BIOTRÓPICOS 
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SINT0964 - Educação Ambiental nos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri: da percepção à ação de professores do ensino fundamental 
 

ANA LÚCIA BARBOZA DE ABREU,MAÍRA FIGUEIREDO GOULART,ALEXSANDER 

ARAUJO AZEVEDO 

 
E-mail: aanaabreu2@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O ponto de partida desse trabalho foi a base de dados colhida no projeto “Plantando 

Educação, Colhendo Cidadania”, que envolveu educadores de mais de 500 escolas distribuídas 

em 57 municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O projeto, desenvolvido em 2016, 

contemplou encontros presenciais de formação. Ao final do mesmo, educadores contribuíram de 

forma anônima e voluntária com um diagnóstico de seu perfil profissional, suas concepções de 

Educação Ambiental (EA), sua atuação enquanto educador ambiental, bem como seus desafios e 

oportunidades vivenciados. Objetivamos analisar essas informações e propor ações para 

continuidade do projeto. Um total de 592 educadores, em especial professores do 4º e 5º anos do 

ensino fundamental da rede pública, contribuíram com esse diagnóstico. Com em média 14 anos 

de atuação, a maioria dos educadores (73%) tem curso superior completo, sendo Pedagogia o 

mais comum. Grande parte deles entende EA como um processo que envolve conscientização 

do público para preservação da natureza e depoimentos como “é conscientizar e sensibilizar as 

pessoas a cuidar dos bens naturais” e “preservar o meio ambiente, pois ele é a fonte de vida na 

Terra” foram comuns. Quase a totalidade declarou que realizam atividades de EA, em especial 

projetos que envolvem temáticas sobre água, lixo e desmatamento. Quando perguntados o que 

seria necessário para tornar essas atividades mais frequentes e efetivas, os professores citaram 

principalmente parcerias com a comunidade ou com órgãos públicos, mas também expuseram a 

necessidade de qualificar sua formação e de serem mais propositivos e efetivos em suas ações. 

Com esses resultados preliminares verifica-se que embora a EA esteja presente na prática desses 

docentes, existe uma compreensão limitada de seu significado, o que reflete em uma prática 

restrita à atividades pontuais com objetivo de resolver problemas ambientais. É fundamental que 

se compreenda a EA em toda sua plenitude, como um processo de construção de valores sociais 

e de análise crítica da relação histórica da sociedade com a natureza, capaz de promover a 

compreensão da problemática ambiental em toda sua complexidade e o enfrentamento político 

das desigualdades. Será elaborado um plano de ação que trará sugestões que poderão ser 

adotadas nas escolas, que fomentará debates e planejamentos específicos para cada uma, 

contribuindo assim para que a EA esteja presente de forma contínua e efetiva nas escolas da 

região. 

 
Apoio: PROACE/UFVJM E CONSERVA MUNDI/INSTITUTO BIOTRÓPICOS 
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SINT0965 - Estudos e Debates sobre Educação Infantil: ações de 

formação nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha 
 

LUCINEIDE NUNES SOARES,TERESA CRISTINA ALCÂNTARA VIEIRA,ANY WENDY 

DULTRA MAGALHÃES 

 
E-mail: lucineide.nunes@ufvjm.edu.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: SOARES, LN*, VIEIRA, TC, MAGALHÃES, WD 

O projeto de extensão Estudos e Debates sobre Educação Infantil, vem desenvolvendo ações de 

formação desde o ano de 2016, tendo como público-alvo professores de instituições públicas e 

privadas de Educação Infantil, técnicos de Secretarias Municipais de Educação e 

Superintendência de Ensino, gestores de instituições públicas e privadas; Secretários(as) 

Municipais de Educação; discentes, docentes e técnicos da Educação Superior da UFVJM. O 

mesmo possui como objetivo central proporcionar ações de formação sobre concepções, práticas 

e políticas públicas aos profissionais que atuam na Educação Infantil, por meio de ações 

articuladas às atividades desenvolvidas pelo Fórum Regional de Educação Infantil do Mucuri e 

Jequitinhonha – FREIMJ e  com apoio do Laboratório Interdisciplinar de Formação de 

Educadores – LIFE/UFVJM. Para tanto, elencamos diferentes estratégias metodológicas como: 

grupos de estudos mensais, debates denominados  “LIFE e FREIMJ convidam para o debate”, 

oficinas de produção de materiais de apoio às práticas pedagógicas, organização das mesas 

redondas dos Encontros Ampliados do Fórum Regional de Educação Infantil. Além dessas, o 

projeto oportuniza aos profissionais e estudantes envolvidos, experiências/participação em ações 

articuladas com outras instituições de Educação Superior e Básica bem como entre campus da 

UFVJM, o que vem proporcionado importantes reflexões, vivências e trocas de conhecimentos. 

Atualmente temos média de trinta profissinais participantes do grupo de estudos e, devido a 

grande demanda para o mesmo, criamos um ambiente virtual (plataforma Modlle) para 

ampliação do acolhimento/participação dos interessados. O ambiente é também compreendido 

como um espaço-tempo de continuidade dos debates e pesquisas do grupo de estudos presencial 

e, além disso, um importante repositório de materiais de estudos e debates sobre os temas já 

trabalhados e em planejamento. Temos atualmente um total de 50 participantes inscritos no 

ambiente e contamos com a mediação dos colaboradores e bolsistas do projeto. As ações 

desenvolvidas tem priorizado estudos e debates de temáticas atuais e complexas que permeiam 

as Políticas Públicas para a Educação Infantil, a exemplo: Base Nacional Comum Curricular- 

BNCC; Políticas de formação e valorização dos profissionais, Avaliação na e da Educação 

Infantil; Leitura e  Escrita, entre outras. 
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SINT0966 - Fundação Universidade do Vale do Jequitinhonha: da 

autorização ao reconhecimento (1965-1974) 
 

SASHANICOL ROCHA HAVENITH,LEONARDO DOS SANTOS NEVES 

 
E-mail: sashahavenith@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A pesquisa tem como foco investigar o processo histórico de instituição da Fundação 

Universidade do Vale do Jequitinhonha (FUVJ) sob o ponto de vista da sua relação com a 

comunidade local e com as políticas públicas nacionais e mineiras para o ensino superior. A 

FUVJ foi entidade mantenedora da Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina (FAFIDIA) 

que representou o início do ensino superior direcionado à formação docente na cidade. O marco 

inicial é a Lei Estadual nº 4059, de 31 de dezembro de 1965, que autorizou a instituição da 

Fundação Universidade do Vale do Jequitinhonha. O marco final é o Decreto nº 74.573, de 19 

de setembro de 1974, que concedeu o reconhecimento à faculdade. A principal questão que 

norteia a pesquisa é: a FUVJ pode ser considerada uma resposta ao anseio social pela criação de 

uma Universidade em Diamantina ou foi mera consequência do movimento de expansão do 

setor privado de ensino superior nos anos de 1960 e 1970? A pesquisa encontra-se em 

andamento e a pretensão é estabelecer uma compreensão da pluridimensionalidade do objeto de 

estudo (OLIVEIRA e GATTI, 2002), para isso, será adotado o método dialético. Sob o aspecto 

epistemológico, pretende-se realizar uma abordagem qualitativa. Quanto aos objetivos, a 

pesquisa classifica-se, como exploratória, quando serão coletadas informações sobre o objeto de 

estudo a fim de se buscar seu esclarecimento e delimitação, o que exigirá a revisão de literatura 

e o levantamento documental. Para o desenvolvimento teórico, planeja-se buscar subsídios nas 

obras de autores, como: Demerval Saviani, Décio Gatti Júnior, Justino Pereira de Magalhães e 

Otaíza de Oliveira Romanelli. Na sequência, será realizada a etapa explicativa da pesquisa, 

buscando compreender o objeto de estudo e suas interfaces com o contexto mais amplo da 

cidade de Diamantina. Nesta etapa serão utilizadas análises documentais (documentos oficiais, 

legislações e periódicos locais) e, ainda, entrevistas semiestruturadas, a fim de se problematizar 

a instituição estudada na sua relação com a comunidade envolvente (OLIVEIRA e GATTI, 

2002).  Simultaneamente, relacionando-a com a política educacional para o ensino superior no 

período, na tentativa de buscar assim o conhecimento mais profundo da realidade e suas 

explicações. Espera-se que, ao final deste estudo, os resultados contribuam para permitir o 

levantamento do legado da FUVJ para a história local, bem como das contribuições desta 

instituição para a educação superior na região. 
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SINT0967 - Gerenciamento de Projetos e Coaching aplicados na 

evasão discente do curso de Zootecnia da UFVJM-Campus JK, em 

Diamantina-MG. 
 

FERNANDA MARTINS DA SILVA,MARCELA BATISTA LACERDA,ALTAMIR FERNANDES 

DE OLIVEIRA,RICARDO FIALHO SILVA PASSOS 

 
E-mail: nandasilva926@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O curso de Graduação e Pós-graduação em Zootecnia teve início no ano de 2002 e 

2008, respectivamente. Embora o curso de Zootecnia não seja recente, a profissão e a área de 

atuação são relativamente desconhecidos.  Apesar das possibilidades distintas de atuação, a 

Zootecnia não permanece entre as profissões mais requisitadas e reconhecidas entre os discentes 

e a população em geral, culminando em uma alta taxa de evasão. A evasão no Ensino Superior 

pode ser classificada em três (3) tipos: evasão de curso, de instituição ou de sistema, além disso, 

encontrar-se vinculada a vários fatores internos e externos. Dessa forma as causas da evasão são 

resultados da união de diversos fatores que influenciam na decisão do discente. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo é analisar e tratar as causas da evasão e retenção do curso de Zootecnia da 

UFVJM no Campus JK, em Diamantina-MG, com ações integradas, ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de projetos e Coaching no sentido de elevar a procura pelo curso e evitar a 

evasão, seja em qualquer período. O Coaching acadêmico e pessoal vem para auxiliar o discente 

a descobrir seus pontos fortes e aqueles que precisam ser exercitados, sendo uma opção de 

aprendizado, que leva em consideração que o discente sofre influências de diferentes situações, 

além de lidar com questões particulares, influências que impactam, em muitos casos, seu 

aprendizado e desenvolvimento levando a evasão. Esta pesquisa se caracteriza como pesquisa 

exploratória e explicativa, o que se justifica pelos objetivos de se conhecerem as variáveis 

associadas à evasão do curso de Zootecnia da UFVJM no Câmpus JK, em Diamantina-MG. 

Para tanto, a referida pesquisa se valerá das técnicas das pesquisas bibliográficas, estudo de 

caso, pesquisa-ação, e por fim em intervenções nas escolas de Ensino Médio do município. As 

técnicas de redes neurais artificiais e de análise de Cluster serão utilizadas concomitantemente 

às técnicas de gerenciamento de projetos e Coaching para agrupar as causas e demais variáveis a 

serem analisadas, com foco em ações efetivas para a mitigação da evasão. Portanto, a adoção de 

Coaching nas IES pode ser uma das formas de oferecer além do conhecimento teórico e prático, 

melhorias para sua formação e desenvolvimento humanos por meio da autoavaliação. O 

entendimento é que dentro das escolas ou universidades sejam os lugares mais recomendados 

para se despertar os discentes a desenvolverem ao máximo seus talentos e alcançar o sucesso 

acadêmico. 
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SINT0968 - MAPEANDO A EVASÃO DO BACHARELADO EM 

HUMANIDADES DA UFVJM: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 
 

RICHARD WANDERLEY EVANGELISTA,WELLINGTON DE OLIVEIRA,KATIA HONORIO 

DO NASCIMENTO,CARLOS IGNACIO 

 
E-mail: richard.ufvjm@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A presente comunicação objetiva apresentar parte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento na área da Educação, realizada na UFVJM. A pesquisa se situa como uma proposta 

de reflexão para entendermos a influência da evasão de alunos, desde a implantação do Curso 

Bacharelado em Humanidades (BHu), no segundo semestre de 2009. Saber sobre a quantidade 

de alunos evadidos no Curso é relevante para a adoção de estratégias de políticas públicas 

educacionais, bem como para termos conhecimento sobre a temática. Os objetivos da pesquisa 

buscam uma discussão teórica sobre o tema, a fim de problematizarmos o assunto e para 

compreendermos o fenômeno da evasão escolar no âmbito da UFVJM. Ademais, procuramos 

delimitar o fenômeno e as causas da evasão na universidade através de um estudo longitudinal e 

também refletir sobre as possíveis consequências da evasão escolar. A hipótese da pesquisa 

refere-se à possibilidade de os alunos, quando abandonam a universidade, eles o fazem por 

apresentarem pouca adaptabilidade ao meio universitário e baixo letramento acadêmico e, ainda, 

por questões socioeconômicas. A pesquisa tem base de um estudo qualitativo, descritivo, 

interdisciplinar e caráter bibliográfico, através da revisão de estudos de teóricos das áreas da 

Educação e das Ciências Sociais (BRUNO, 1996; BORDIEU, 2007; OLIVEIRA, 2000, dentre 

outros) e possui também uma base qualitativa. A formação do corpus se faz pela coleta de dados 

quantitativos de natureza longitudinal. A delimitação do campo de pesquisa se dá por dois 

semestres com o acompanhamento dos discentes ingressantes no Curso. Os resultados 

preliminares apontam um alto índice de alunos evadidos na UFVJM nos dois primeiros períodos 

da graduação e percebe-se uma dificuldade em quantificar o número de alunos evadidos, por 

esse se confundir com o número de alunos retidos, dificultando uma análise somente 

quantitativa. 
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SINT0969 - Nos Cursos das Águas: biomonitoramento de rios e 

córregos como instrumento de capacitação de professores em 

abordagens interdisciplinares e contextualizadas de ensino e 

aprendizagem significativas 
 
PATRÍCIA DE FÁTIMA SOUZA COSTA,HELDER DE MORAES PINTO,SIMONE MARIA DA 

SILVA,JULIANA APARECIDA DOS SANTOS,RAMINNE GABRIELLY DA SILVA,JAQUELINE 

APARECIDA MIRANDA,GERALDA DA APARECIDA SILVA MIRANDA 

 
E-mail: defatimasouzap@yahoo.com.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Desde 2009 a ONG Caminhos da Serra trabalha com o monitoramento da qualidade 

da água, a partir do projeto “Tem bicho na água” utilizando informações sobre 

macroinvertebrados bentônicos. A origem da proposta é baseada em um projeto da 

Universidade Federal de Minas Gerais, “Bioindicadores de qualidade da água”. O projeto é uma 

autoria do Laboratório de Biologia de Bentos, implantado em 1997, pertencente ao 

Departamento de Biologia Geral, Instituto de Ciências Biológicas, UFMG. De outro lado, da 

UFVJM, desde 2009, com a implantação do PROCAMPO, explicitou na missão a necessidade 

de formar professores competentes nos temas, técnicas e tecnologias relacionadas ao meio 

ambiente: preservação, desenvolvimento sustentável e promoção de sua necessidade enquanto 

conceito estruturante para a continuidade da vida no planeta terra. Quanto a Gouveia - 

município nas bordas do Jequitinhonha - notadamente em suas zonas rurais, as quais são alvos 

repetidos de atividades econômicas extrativistas como é o caso da mineração e criação de gado, 

entre outras, vive-se o drama e o paradoxo permanente do saciamento das necessidades 

financeiras com o ônus trágico da contaminação e secagem das fontes de água. Isso posto, fica 

dita a razão e o sentido dessa parceria. O projeto se desenvolve em duas escolas municipais 

rurais de Gouveia-MG. Seu público são estudantes de ensino fundamental (oitavos e nonos 

anos) e respectivos professores de diferentes áreas do conhecimento. Um dos pressupostos do 

projeto é a inter-relação entre as áreas de conhecimento na investigação de um tema comum, no 

caso a ‘qualidade da água’. A materialização das ações ocorre na Secretaria de Educação e 

Caminhos da Serra, com sessões de planejamentos com os professores; nas escolas, com aulas 

teórico-práticas, oficinas, treinamentos para uso dos equipamentos eletrônicos bioquímicos, 

expedições aos rios para observação e coletas; estas atividades integram docentes e discentes 

das escolas.  Acredita-se aqui que envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho 

estimula o desejo de saber. Só se pode desejar saber ler, calcular de cabeça, compreender o ciclo 

da água quando se concebem esses conhecimentos e seus usos. Até o momento, já foram 

realizadas mais de 15 atividades envolvendo capacitação, planejamento, atividades com alunos 

e professores. Estão previstos,  a produção de portfólios pelos estudantes, relato científico pelos 

professores e uma Feira das Águas pela escola na comunidade.   
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SINT0970 - O Estado do Conhecimento das Pesquisas com Crianças na 

Pós-Graduação Nacional 
 

KELLE REGINA FERREIRA,SANDRO VINICIUS SALES DOS SANTOS,JULIANA 

RODRIGUES BONIFACIO 

 
E-mail: kelle2016_@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: : Este estudo analisa as Teses e Dissertações defendidas nos programas de pós-

graduação em educação do país nos últimos de 20 anos e que ouviram o ponto de vista das 

crianças sobre a frequência em uma instituição de cuidados educação. A partir de quadro teórico 

situado entre os estudos da infância e investigações da área da educação da criança de zero a 

seis anos, a pesquisa tem como objetivo analisar como as crianças que frequentam 

cotidianamente instituições de educação infantil percebem a experiência educativa e em que 

medida suas falas e suas ações podem contribuir para a produção de um currículo por campos de 

experiência. Como objetivos específicos, busca-se: identificar as especificidades teórico-

metodológicas das pesquisas que analisam a perspectiva das crianças sobre a Instituição de 

Educação Infantil; compreender quais são os instrumentos de produção de dados presentes nas 

teses e dissertações, mais utilizados para se captar a densidade das experiências vivenciadas 

pelas crianças no contexto da Educação Infantil; analisar em que medida esta produção 

evidencia elementos teórico-práticos que subsidiam a organização do currículo por campos de 

experiência. Este projeto de iniciação científica se fundamenta nos pressupostos da abordagem 

qualitativa de pesquisa, (MINAYO,1994) e configura-se como uma estudo do tipo “estado do 

conhecimento” (ROMANOWKI e ENS, 2006). A pesquisa encontra-se em andamento e tem 

sido desenvolvida em duas etapas. Na primeira, estamos selecionando as teses e dissertações 

produzidas entre 1996 e 2016 disponível no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. Os resultados, ainda que preliminares, apontam 

para uma maior incidência de trabalhos defendidos no período encontram-se nas regiões: sul e 

sudeste do país. De igual modo, percebe-se uma maior concentração de estudos defendidos nos 

últimos dez anos do que em relação ao período anterior. Embora sejam dados passíveis de 

interpretações, percebe-se que as crianças sinalizam diferentes nuances sobre a organização dos 

tempos, dos espaços, do planejamento do trabalho pedagógico que podem ser contributos 

importantes para a organização do currículo de creches e pré-escolas, que no Brasil encontra-se 

organizado por campos de experiência. 

  

 

 
Apoio: AGRADECEMOS À PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - 

PRPPG E À COMISSÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – CICT PELA 

CONCESSÃO DA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/UFVJMPPG E À COMISSÃO DE I 
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SINT0971 - O estudo sobre a apicultura em Veredinha e sua relação 

com o ensino de ciências 
 

ANDRÉ LINO CORDEIRO,LUCISLENE RODRIGUES NUNES,ROBERTA ALVES 

SILVA,ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES 

 
E-mail: anielli.lemes@ufvjm.edu.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Esse trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa com objetivo foi 

investigar a atividade de apicultura de Veredinha, relacionando o conhecimento investigado 

com o conhecimento escolar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida por dois estudantes do 

ensino médio da Escola Família Agrícola de Veredinha (EFAV), na orientação de duas 

Professoras: uma da UFVJM e outra da EFAV. A escola oferta curso profissionalizante em 

técnico agropecuária, integrado ao Ensino Médio por meio da pedagogia da alternância. O 

município de Veredinha é situado no Alto Jequitinhonha, com cerca de cinco mil habitantes e 

sua economia gira em torno do eucalipto, sendo a florada desta árvore a principal para a 

produção apícula. A presente pesquisa é de caráter exploratório, qualitativo e principalmente 

pedagógico, o estudante é protagonista na construção do conhecimento científico. Inicialmente 

foi realizado o levantamento dos associados à Associação de Apicultores de Veredinha, o qual 

de vinte seis apicultores, foram entrevistados dez, sendo utilizado como critério de seleção a 

experiência na área e questões de gênero.  A partir de entrevistas semiestruturadas, que foram 

gravadas em áudio e transcritas, como análise inicial, foram relacionadas as falas dos 

apicultores com os conceitos de ciências da natureza, tais como: em biologia, conteúdos sobre o 

filo arthropoda,  ecologia/relações ecológicas, bioma evolução das plantas e anatomia vegetal; 

Insetos sociais, floradas, anatomia dos insetos,  polinização das flores, relações interespecífica e 

intraespecífica, alimentação dos insetos, organização do enxame, extinção dos insetos, 

contaminação, microbiologia, castas da colmeia, meio de comunicação. Em química, conteúdos 

sobre concentração de soluções; precipitação; tipos de solução; processo de separação de 

misturas; solubilidade das substâncias; reações químicas; densidade; composição química do 

mel.  A partir da relação das falas dos agricultores e os conceitos escolares, a próxima etapa do 

projeto será aprofundar essas relações e propor um material didático. O desenvolvimento do 

projeto também está contribuindo com a formação dos estudantes tanto na área técnica, como 

nas disciplinas de formação básica (ciências), e também no conhecimento sobre o contexto 

econômico (renda), social (organização entre os produtores, modos de vida, trabalho, forma de 

se relacionar com a natureza) e política (origem da atividade), em torno da produção de mel. 

 
Apoio: PESQUISA COM BOLSAS PELA FAPEMIG, COM PARECER CEP: 2.416.981. 
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SINT0972 - Percepções e apropriações de professores da educação 

básica do Rio Paraúna como componente de ensino em algumas escolas 

rurais nos municípios de Gouveia, Datas e Presidente Juscelino em 

2017 
 

SIMONE MARIA DA SILVA,HELDER DE MORAES PINTO,PATRÍCIA DE FÁTIMA SOUZA 

COSTA,ALEX MENDES SANTOS,CLAUDIANA APARECIDA OLIVEIRA 

PEREIRA,CLAUDIENE DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA ,NARA APARECIDA SILVA 

PEREIRA 

 
E-mail: sms.carvalho@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Em 2017, a ONG Caminhos da Serra: Meio Ambiente, Educação e Cidadania realizou 

a Expedição Paraúna com o tema Reencontro visto que em 2007 havia ocorrido uma primeira 

expedição.  A bacia hidrográfica do Rio Paraúna localiza-se na Cordilheira do Espinhaço e faz 

parte da Bacia do Rio das Velhas. A expedição buscou avaliar a qualidade e quantidade das 

águas do Rio Paraúna, ações de degradação na bacia como mineração, desmatamento, captação 

de águas, lançamento de esgotos, uso indevido dos solos, levantamento de áreas para soltura de 

animais silvestres e elaboração de pesquisa aplicada em comunidades rurais e escolas sobre a 

percepção ambiental na Bacia do Rio Paraúna. A partir dessas temáticas, a ONG dividiu-se em 

grupos de trabalho e pesquisa articulados entre si. Nessa expedição, nossa equipe realizou a 

Pesquisa Ação referente às percepções e apropriações de professores da educação básica do Rio 

Paraúna como componente de ensino em algumas escolas rurais nos municípios de Gouveia, 

Datas e Presidente Juscelino em 2017 a partir de um questionário centrado no conhecimento do 

professor em relação ao Paraúna, sua relação com ele e como este se inseria no planejamento 

como integrante do tema transversal Meio Ambiente. O trabalho recorreu ao método estatístico 

já que desejava coletar e quantificar representações de diversas professoras/es sobre suas 

percepções\apropriações de categorias ambientais, com vistas nos agrupamentos quantificados 

das variações dessa representações.   A técnica de coleta de dados foi feita por um questionário, 

com 22 questões, as quais transitaram da caracterização do entrevistado, em termos de gênero, 

raça, idade e escolaridade, passando pelas questões sobre percepção das categorias ambientais, 

para finalizar com as perguntas sobre as possíveis apropriações didáticas das ditas categorias. O 

interesse desse trabalho configurou-se em trazer à luz a fragilidade pedagógica das escolas em 

termos de educação ambiental em regiões próximas e ribeiras ao Rio Paraúna visto que partimos 

da hipótese de que as práticas pedagógicas centradas na educação ambiental aconteciam, mas 

em pequeno volume, e com pouca sistematicidade.   A partir dos dados levantados, a equipe 

responsável pela pesquisa construirá um material didático, articulado ainda ao diagnóstico das 

outras equipes, sobre o Rio Paraúna como meio de inseri-lo no contexto escolar. 
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SINT0973 - Pibid interdisicplinar Ler e Ser - relato de experiência 
 

PÂMELLA ALVES PEREIRA,IGOR RIBEIRO ABREU ,NATHÁLIA VENTURA 

CARVALHO,NICOLLY MEIRA DOS SANTOS,RAYSSA SANTOS DE OLIVEIRA,ALÉXIA 

PAULINE TAVARES ALTÍSSIMO,LAIS REGINA SANTOS,BÀRBARA HELOÍSA SOARES 

SANTANA,GEISE JESUANE CRUZ,ADRIANA SILVA 

 
E-mail: pamellaalvespereira@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Programa de Iniciação à Docência (PIBID) consiste em uma politica de nacional de 

formação de professores pelo ministério da educação, tendo como principal objetivo promover 

um vínculo entre instituições públicas e futuros profissionais na área da educação. O Ler e Ser é 

um subprojeto interdisciplinar do PIBID em Diamantina, Minas Gerais, em que três áreas 

(Pedagogia, Literatura e Educação Física) estão envolvidas no propósito de influenciar crianças 

e jovens a buscarem a leitura literária individualmente por prazer. Assim, o presente trabalho 

visa relatar a experiência dos bolsistas do Ler e Ser no CMEI Rio Grande, em Diamantina, nos 

anos de 2016 a 2018. Nesse período, o grupo do PIBID Ler e Ser no CMEI trabalhou com ações 

isoladas, que consistem em preparar diferentes atividades, baseadas em diferentes livros, a cada 

semana. A escolha por esse tipo de ação se deu para que todas as crianças da instituição, que 

apresentam idade entre um e cinco anos, pudessem ser contempladas com atividades próprias 

para sua faixa etária. Quando se trabalha com um projeto de longo prazo, com um tema fixo, é 

mais difícil adequá-lo a todas as idades. Dessa forma, diferentes ações foram realizadas a partir 

de diferentes históricas infantis, com abordagem de temas relevantes para o universo das 

crianças que frequentem o CMEI. Para cada ação foram utilizados recursos lúdicos diversos, 

tais como fantasias, fantoches, ilustrações, teatro entre outros, além de sempre haver interligado 

o trabalho com o corpo, envolvendo não só a expressão corporal, mas também atividades físicas 

que requerem concentração. O propósito foi sempre associar a leitura a momentos de prazer. Os 

resultados parecem ter sido positivos. As crianças do CMEI sempre estavam interessadas pelas 

atividades do grupo do PIBID e entendiam que a leitura era o foco principal das ações. 
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Resumo: O presente projeto tem como objetivo relacionar as políticas nacionais de acesso ao 

ensino superior no Brasil, previstas no Plano Nacional de Educação e Plano de 

Desenvolvimento da Educação, com as informações identificadas no PDI/UFVJM (2012-2016) 

e no PME dos municípios do Alto Jequitinhonha, tendo em vista a compreensão da política de 

acesso adotada pela supracitada instituição. A escolha do tema da pesquisa torna-se pertinente 

dada à relevância acadêmica, mas em especial, a relevância social, pois tende a discutir a real 

democratização do acesso ao ensino superior na UFVJM, visando à melhoria das condições 

econômicas das populações abrangidas, levando-se em conta que a educação é vista como a 

melhor forma para se desenvolver uma região e consciência de seu povo. A UFVJM apresenta 

em seu PDI 2012/2016 regiões que deveriam ser abrangidas por sua atuação. Elas acolhem 

indivíduos das mais diferentes situações socioculturais e que teriam condições de crescimento 

mais reais, se tivessem a oportunidade de frequentarem um curso de formação profissional. 

Levando-se em consideração que a educação é vista como a melhor forma de interação social e 

cultural do indivíduo, acredita-se que o desenvolvimento desta pesquisa beneficiará tanto os 

sujeitos em si, quanto o desenvolvimento da região ocupada por eles. O presente trabalho 

intenciona contribuir com os conhecimentos acadêmicos a partir de uma análise referente às 

políticas públicas educacionais que visam aumentar e melhorar o acesso da população menos 

favorecida ao ensino superior. A análise auxiliará na criação de um mapeamento dos territórios 

descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional 2012 a 2016 e atendidos pela UFVJM, 

bem como aqueles com pouco ou nenhum acesso de discentes ao ensino superior, com ênfase 

especial para a região do Alto Jequitinhonha, por se tratar de uma região carente de 

oportunidades educacionais e econômicas.O estudo auxiliará no aumento do conhecimento 

teórico dos projetos governamentais e fomentará também a discussão sobre aplicabilidade e o 

real acesso, em números, ao ensino superior no curso de Bacharelado em Humanidades na 

UFVJM, pois todo o processo poderá ser rediscutido no âmbito da Universidade, que é o lugar 

mais propício para possíveis mudanças de consciência e de atitude. 
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Resumo: A evasão nas Instituições de Ensino Superior do Brasil é uma problemática que vem 

sendo bastante investigada e discutida pois são números que vêm crescendo cada vez mais. 

Segundo alguns pesquisadores, a expansão de vagas nas Instituições é um fator que acaba 

gerando um grupo de pessoas mais heterogêneo, pois, antes, as Instituições só se concentravam 

em grandes capitais e com o passar do tempo isso vem mudando, as tornando mais acessíveis a 

grande parte da população. Então, para que seja possível estudar afundo, realizando captação de 

dados e possíveis soluções do problema de evasão é necessário que se conheça o perfil do 

ingressado para que assim se realizem ações que posteriormente levam a tomada de decisões 

para a resolução desta problemática. Sendo assim, o presente trabalho possui como objetivo 

principal analisar e tratar as causas da evasão e retenção do curso de Zootecnia da UFVJM no 

Câmpus JK, em Diamantina-MG, com ações integradas dentre elas investigação por redes 

neurais e análise de dados de agrupamento Cluster,  no sentido de elevar a procura pelo curso e 

evitar a evasão, seja em qualquer período. Foi realizado um estudo retrospectivo por meio de 

análise de documentos referentes a matrículas de alunos da graduação em Zootecnia no período 

de 2007/2 a 2015/2, esse estudo permitiu um diagnóstico e avaliação de vários pontos, como por 

exemplo, em qual momento o índice de afastamento das atividades ligadas a Universidade é 

mais pronunciado. De acordo com alguns dados obtidos por estudos, observou-se que a 

dificuldade em realizar a captação e permanência dos alunos tem se tornado mais difícil por 

diversos motivos, como o não conhecimento necessário do curso ao qual a pessoa se insere, a 

dificuldade de se manter na Universidade pela falta de suporte financeiro e estrutural, a 

distância de seus familiares, a dificuldade com algumas disciplinas específicas, e outros 

motivos.  Nesse contexto, se justificam a tomada de decisões e gestão com Ferramentas e 

Técnicas de Gerenciamento de Projetos e Coaching durante toda a trajetória dos discentes, o que 

serão úteis para uma análise longitudinal e duradoura a fim de reduzir esse número de evadidos 

que é um dos maiores da UFVJM. A natureza descritiva e analítica deste trabalho se dá devido a 

caracterização de como se constituem as variáveis em estudo e seus principais temas, além de 

investigar as causas e razões pelas quais levam a ocorrência de tais fatos. 
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Resumo: A presente pesquisa faz parte da proposta de discussões apresentadas ao Programa de 

Pós Graduação em Educação (PPGED) da UFVJM. O estudo em andamento tem como objetivo 

compreender como se manifestava a disciplina de Psicologia da Educação da Escola Normal 

Oficial de Diamantina (1951 – 1974), atualmente denominada Escola Estadual Professor 

Leopoldo Miranda. O recorte temporal compreende a data de restabelecimento da escola e a 

finalização da oferta do curso normal pela instituição. Com a Reforma de Bejamim Constant em 

1890 a disciplina de Psicologia se torna parte do currículo do curso normal, sendo a escola 

normal local de propagação da Psicologia. Uma disciplina que apresenta conteúdos relevantes 

na prática do aluno, por isso este trabalho tem como objetivos específicos identificar a 

identidade dos professores dessa disciplina, sua formação e suas práticas pedagógicas. Em 

contato com as fontes despertou o interesse pela pesquisa documental diante da história da 

educação. A metodologia é qualitativa, bibliográfica e documental. Para o levantamento de 

dados para tal pesquisa será realizado: revisão de Literatura sobre a temática atuação docente, 

escolas normais e ensino de Psicologia nessas instituições; visita ao arquivo da Escola Estadual 

Professor Leopoldo Miranda, antiga Escola Normal Oficial de Diamantina e ao arquivo da 

Universidade Estadual de Minas Gerais, antiga Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina; 

entrevista com duas professoras que atuaram na ENOD ministrando a disciplina de Psicologia 

no curso normal; categorização e analise de manuais didáticos utilizados pelos professores da 

ENOD. As fontes utilizadas serão: pasta de professores, livros de ponto, quadro informativo, 

pasta de alunos, livro de atas, análise de revistas e jornais. O referencial teórico utilizado 

consiste em teóricos da História da Educação e História das Disciplinas Escolares, dando ênfase 

no currículo das escolas normais e no conteúdo e ministração da disciplina Psicologia da 

Educação, no contexto do surgimento da Psicologia no Brasil. Para entender a aproximação da 

Psicologia com a educação é necessário à compreensão do ponto de vista histórico dessa 

relação. De acordo com os poucos estudos já realizados sobre a disciplina de Psicologia no 

contexto das escolas normais percebe que se trata de uma unidade curricular na formação e 

atuação docente, uma vez em que a mesma aborda conteúdos transformadores na prática 

profissional.  

 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

9
9
1

  

 

 

 

 

 

 

SINT0977 - Sementes, Agriculturas e Soberania Alimentar 
 

KATIANE DA CUNHA RIBEIRO,MARAISA RESENDE BRAGA,DANIELA PASSOS 

LIMA,VANESA APARECIDA EUZÉBIO,ERENICE RODRIGUES DOS SANTOS,IVANA 

CRISTINA LOVO 

 
E-mail: katianeribeiro.1998@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto Sementes, agricultura e soberania alimentar buscou conservar e multiplicar 

sementes, seguindo a tradição de resgatar sementes crioulas locais, sendo possível apoiar ações 

de promoção da soberania alimentar no Alto do Jequitinhonha, e consolidar a Casa de Sementes 

crioulas mantida na FUNIVALE. 

O projeto buscou também conhecer e experimentar técnicas agroecológicas e biodinâmicas de 

produção de sementes de hortaliças e plantas medicinais, organizar encontros de troca de 

experiências e intercâmbios com outras casas de sementes e agricultores/as no Vale 

Jequitinhonha, realizar o levantamento de dados das sementes mantidas na Casa, desenvolver o 

debate sobre educação do campo e soberania alimentar, intermediados pelo resgate, 

multiplicação e conservação de sementes crioulas e agroecológicas em diferentes espaços. 

Com esse projeto foi possível revitalizar o banco de sementes da Funivale, com um controle 

preciso do mesmo. Hoje a Casa mantém 335 sementes cadastradas e catalogadas, graças às 

ações de trocas de sementes com pessoas de outras localidades e da região. Foi possível 

resgatar, por exemplo, espécies de feijões, milhos e favas. As pessoas da comunidade puderam 

ter o acesso as sementes de qualidade e em quantidade suficiente e propícia para fomentara 

alimentação saudável e a produção de sementes na propriedade familiar como ocorreu com 

variedades de milho e feijão.  

  A diversidade do Banco de Sementes foi organizada em hortaliças, leguminosas, 

frutíferas, arbóreas e medicinais. Com as informações coletadas durante o processo, também se 

produziu informativos e deu-se início elaboração de informativo sobre sementes e plantas 

mantidas cultivadas pela FUNIVALE. Neste período também realizamos e participamos de 

diversos eventos, com destaque para: Feira de troca de sementes entre jovens e adultos de São 

Gonçalo, Feira de troca de sementes no Encontro de Cultura do Milho Verde (julho/2017), Feira 

de troca de sementes em Diamantina no dia 21/10/2017, quando ocorreu a feira de economia 

popular solidária e, durante a participação no Congresso Brasileiro de Agroecologia, realizado 

em Brasília (setembro/2017). 

Destaca-se que melhorando a organização da Casa e do Banco de sementes, tem-se como 

consequência o acesso facilitado a sementes crioulas por pessoas da instituição, agricultores/as 

da região e outras localidades brasileiras, que passam na FUNIVALE em busca de sementes, 

para trocas ou doações. 

   

 

 
Apoio: PROEXC 
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Resumo: O intuito da referente pesquisa é investigar os desafios do trabalho docente na 

UFVJM, campus JK, em Diamantina/MG, a fim de compreender a permanência e rotatividade 

de professores nos cursos criados pelo REUNI na Faculdade Interdisciplinar em Humanidades 

(FIH), no período de 2008 à 2017. A política de expansão e democratização do ensino superior 

público implementada pelo REUNI configura um novo cenário, inclusive para o trabalho 

docente nas universidades federais. Nesse contexto, o docente é analisado enquanto sujeito 

social, envolvido por um conjunto de relações territoriais, profissionais e familiares que se 

modificam e se reorganizam conforme seu vínculo institucional. Os lugares são modificados 

pelos interesses e experiências dos indivíduos, essas transformações estão diretamente ligadas 

ao que fazem naquele espaço, o que são e o que almejam construir. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa adotamos uma abordagem qualitativa e quantitativa de coleta de dados. Por meio 

de um estudo de caso, em que realizamos uma pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas com professores efetivos vinculados aos cursos: Bacharelado Interdisciplinar 

em Humanidades, Licenciatura em Geografia, História, Letras Português/Espanhol, Letras 

Português/Inglês e Pedagogia. O trabalho docente é analisado enquanto elemento essencial para 

a consolidação desta instituição como agente de desenvolvimento local e regional. Partimos do 

pressuposto que após a adesão do REUNI o trabalho docente tem sido intensificado e, as 

condições de trabalho na UFVJM tem influenciado a rotatividade de professores nos cursos da 

FIH. Dentro dessa perspectiva, o presente estudo apresenta-se como uma possibilidade de 

respostas frente a problemática apresentada, pois existem poucos estudos sobre a rotatividade 

docente no ensino superior público e, na UFVJM é a primeira pesquisa do gênero. Os resultados 

desta pesquisa poderão contribuir para o estudo sobre a rotatividade docente em uma 

universidade federal, a partir dos aspectos individuais e institucionais que acarretaram a saída 

desses professores efetivos e os motivos da permanência dos mesmos. Além da possibilidade de 

utilização dos dados encontrados para o desenvolvimento de ações institucionais no sentido de 

melhoria das condições de trabalho na FIH e, que busquem minimizar o fenômeno da 

rotatividade e seus efeitos negativos na UFVJM. 

 
Apoio: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO. 
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Resumo: Um dos maiores desafios enfrentados pela educação, presencial ou a distância, é 

oferecer conteúdos de forma a atender todos os perfis de estudantes que chegam às instituições.  

Grande parte da dificuldade dessa tarefa está associada a detecção do estilo de aprendizagem do 

estudante e a forma como o conteúdo é apresentado. 

A abordagem probabilística para modelagem do estudante é um importante problema em 

pesquisas, já que estes modelos necessitam lidar com informações incompletas ou incertas sobre 

o estudante, levar em conta processos estocásticos na modelagem do estudante e no 

fornecimento da adaptatividade também é essencial.  

Esse problema tem sido abordado em diversos trabalhos na literatura, gerando o que são 

chamados Sistemas Adaptativos e Inteligentes para Educação (SAIE). Esses sistemas 

educacionais se caracterizam por adaptar o conteúdo apresentado e o suporte à navegação, de 

acordo com as características individuais dos estudantes. 

Apresentou-se uma abordagem para mapeamento do comportamento do estudante, de forma 

automática e dinâmica, enquanto este interage com um sistema, considerando seus aspectos não-

determinísticos e não-estacionários. Para isso a abordagem faz uso do MHV (Metaheurística 

Vitis Vinifera), a metaheurística é utilizada para descoberta e modelagem automática e dinâmica 

de estilos de aprendizagem de estudantes em sistemas adaptativos e inteligentes para educação à 

distância.  

Após a implementação do modelo e testes de validação com o MHV, foram feitas sessões de 

testes com o algoritmo utilizado anteriormente, a saber o Algoritmo Genético, e os resultados 

foram comparados.  

A análise estatística comparativa dos métodos, mostraram que os resultados foram excelentes, 

sendo substancialmente melhores do que o método anteriormente implementado na modelagem 

utilizada. A eficiência e efetividade do método utilizado permitiu uma grande melhoria na 

detecção, alcançando uma maior proximidade do modelo comportamental do aluno real e do 

comportamento detectado. Com a maior precisão na detecção, a adaptatividade será muito mais 

precisa, fornecendo meios de otimizar o aprendizado do aluno. 

As possibilidade de aplicação desses sistemas no ensino à distância, possibilita ao aluno um 

conteúdo adaptável, que o auxilie nos estudos, facilitando e otimizando o aprendizado, 

ajustando automaticamente de acordo com as preferências do aluno e melhorando a recepção do 

conteúdo e consequentemente o resultado final. 
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Resumo: O projeto de extensão e pesquisa desenvolvido no âmbito da UFVJM campus 

Diamantina, Libras diversidade e inclusão foca a ampliação das narrativas acerca do amplo 

campo da educação inclusiva para todos os pares sociais. Esta proposta versa na perspectiva 

ampliar os elos colaborativos da educação inclusa. Pensando nos direitos a partir da eliminação 

das barreiras atitudinais, arquitetônicas e instrumentais para a promoção da inclusão de todos, é 

imprescindível que tanto as especificidades da educação para todos seja trabalhada na 

perspectiva da inclusão (BRASIL, 2008). Desta forma, tanto os professores, como todo o 

contexto escolar, precisam propiciar a todos os alunos, deficientes ou não, a interação e troca de 

experiências por meio de diferentes estratégias pedagógicas, fomentando e fortalecendo as 

relações linguísticas, cognitivas e sociais, fortalecendo um elo entre os pares neste espaço, 

principalmente pela elevação dos diferentes conhecimentos que permeiam estes grupos, 

historicamente excluídos socialmente (MANTOAN, 2003; BRASIL, 2008). A estrutura 

organizacional deste projeto pautada em encontros semanais promoveu nos seus participantes 

uma reflexão destas proposições a partir das trocas de experiências e debates para que fossem 

criadas narrativas hitoricizadas pelo olhar amplo e subjetivo das humanidade e desumanidade 

neste campo. Um dos produtos deste grupo foi a produção de livro intitulado: Das ilhas em que 

habitei. Este livro contempla uma diversidade de situações que mostram ilhas que todos seres 

humanos podem muitas vezes habitar instintivamente, em função de sua falta de encaixe nas 

estruturas engessadas da sociedade tradicional e conservadora. Entre os temas há: Ilha deserta; 

Entre ilhas; O desilhamento; Uma ilha dentro de mim; A ilha montanhesca; A adormecida ilha; 

A ilha dos absurdos; A ilha dos cristais; A ilha dos tons; A sombria ilha; A ilha perdida. Assim 

este livro com toda esta diversidade poderá subsidiar discussões pontuais conforme cada ilha 

sendo analisada. O livro possui uma escrita simplificada pensando em um público que possa o 

ler e entender consideravelmente a produção proposta, podendo ser material de uso e referencia 

para o trabalho escolar com estudantes e demais interessados. Esta identificação individual é 

que promoverá a decisão se em algumas destas ilhas o leitor já habitou. 

 
Apoio: UFVJM. 
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ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS,POLIANA CARVALHO NILO,DUANNE ANTUNES 

BOMFIM 

 
E-mail: anapauladtna@hotmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: A literatura infantil promove a transmissão ideias levando aos leitores a proposição do 

lúdico de maneira divertida promovendo diálogos e diferentes narrativas interagindo com as 

vivências possíveis e reais. A partir do contato com as diferentes linguagens, cores, realidades, 

personagens é possível promover a sensação e sentimento de pertencimento do sujeito com o 

que o circunda. Conforme Santos (1995), um dos grandes desafios da educação é conseguir que 

todos os alunos tenham acesso desde a educação básica de forma inclusiva a interação com os 

meios comunicativos e a interação com os diferentes pares sociais, respeitando as diferenças 

postas. Para tanto, o projeto de extensão Libras, Diversidade e Inclusão e o Programa de 

Educação Especial Inclusiva da UFVJM tem buscado alinhar as possibilidades literárias com a 

diversidade humana entrelaçando encontros textuais que privilegiem e evidenciem para 

crianças, adolescentes e adultos a naturalidade e os benefícios que deveriam ser promovidos nos 

encontros com os pares sociais. A partir dos encontros desenvolvidos ao longo do projeto 

iniciado no ano de 2016, os participantes tiveram a oportunidade de elaborar histórias que 

abordassem as diferenças, concretizando na publicação de livros para este fim. Um dos 

resultados foi a produção da história do livro “EU VOOUU”. Esse livro conta uma história de 

inclusão de Ventania,um filhote de pássaro que por ter uma pequena deficiência em uma das 

asas, não conseguia aprender a voar da mesma forma que os outros. Assim, quando foi para a 

escola dos animais, depois de todas as dificuldades, os animais se mobilizaram por manifesto 

através de abaixo-assinado, o qual resultou com que a escola fosse reformada, e que os métodos 

de ensino fossem adaptados para todos os animais em suas diferentes situações. Com isso, esta 

proposta alcança seu objetivo de propagar que como as aves, as pessoas são diferentes em seus 

voos, mas iguais em seu direito de voar e no objetivo a alcançar, cada um no seu tempo, jeito e 

ritmo. 

 
Apoio: AGRADECEMOS OS COORDENADORES DO PROGRAMA DUANNE BOMFIM E 

ROSANA BATISTA SANTOS PELA OPORTUNIDADE E ORIENTAÇÃO NAS 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
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SINT0982 - “Kai : O Patinho Atrapalhado” – Uma história bilingue 
 

LETÍCIA STEFANY NASCIMENTO,ALENI CÂNDIDO DA SILVA,DUANNE ANTUNES 

BOMFIM,ROSILENE DA LUZ GOMES 

 
E-mail: leticiastefanynascimento@gmail.com 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Diante da importância da literatura nos primeiros anos da escolarização, considera-se 

que a produção de livros de leitura na educação inclusiva seja importante para o fomento da 

conscientização da criança e do adulto para a compreensão e respeito à 

diversidade linguística e humana desde cedo. Neste amplo campo, a divulgação da 

Língua de Sinais colabora com que a sociedade possa repensar suas práticas, 

interações e perspectivas sobre a comunidade surda. Com este propósito, o projeto de 

extensão: Libras, Diversidade e Inclusão da UFVJM – Campus Diamantina, fomentou 

espaços de discussão através de rodas de conversas sobre a temática da educação 

inclusiva e da diversidade com encontros semanais, resultando na produção do livro 

“Kai: O Patinho Atrapalhado”. Este material discute de forma lúdica um enredo 

histórico que trata da dificuldade de um pequeno patinho e seus familiares diante de 

suas limitações impostas a partir da ausência da linguagem receptiva e expressiva 

nas interações com o meio que vivia. Devido sua deficiência, o pequeno patinho foi 

considerado atrapalhado pelos demais pela pouca compreensão e falta de efetividade 

nos seus processos comunicativos. Já na escola, as situações problemáticas foram 

mais evidenciadas, com isso, seus pais foram procurar ajuda no reino animal, onde 

todos se prontificaram em ajudar a família, resultando em que Língua de Sinais fosse 

reconhecida neste meio e tornasse estratégia comum na interação entre aquele grupo de animais, 

ora bilíngues. Este material foi produzido com o intuito de 

que as crianças não apenas o leiam, mas para que também possam colorir, interagir e 

evidenciar a criatividade utilizando também a imaginação ao participar da história dando sua 

identidade ao material a medida que ele é manipulado. Assim, espera-se que este material possa 

colaborar na abertura de novos horizontes no campo da educação de surdos através da educação 

inclusiva na perspectiva da ampliação de olhares em que apesar das diferenças todos são iguais 

nos seus direitos e possibilidades. 

 
Apoio: PRIMEIRAMENTE AGRADECEMOS A DEUS, E AOS COORDENADORES DO 

PROGRAMA, DUANNE BOMFIM E ROSANA BAPTISTA SANTOS PELA 

ORIENTAÇÃO. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

9
9
7

  

 

 

 

 

 

 

SINT0983 - “O Rugido do Leão” – uma história de diversidade 

bilíngue na inclusão 
 

ADRIANE DOS PRAZERES VIEIRA,CAMILA ROSA DE SOUZA,DUANNE ANTUNES 

BOMFIM,MÉRIBA DOS PRAZERES FERREIRA SANTOS 

 
E-mail: adriane.dosprazeres@yahoo.com.br 

 
Área: TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho tem a finalidade de tornar público materiais criados com o objetivo de 

incentivar a reflexão acerca da importância da formação adequada para atuação no campo da 

educação especial e educação de surdos, pois com o processo de inclusão de alunos surdos em 

escolas regulares, tem emergido inúmeros desafios à comunidade escolar, tais como: o domínio 

da Língua de Sinais, o bilinguismo e a cultura surda, portanto, o projeto de extensão: Libras 

diversidade e inclusão, vinculado ao programa de Educação Inclusiva da UFVJM - campus de 

Diamantina, no intuito de contribuir para produção de materiais e na formação continuada dos 

profissionais da educação, promove reuniões formativas e produções de materiais literários e 

pedagógicos, visando atender a comunidade interna e externa da UFVJM. Neste liame, o projeto 

fomentou a produção do livro de literatura infantil “O Rugido do Leão” que traz em seu enredo 

a história de um leão que nascera surdo e que herdaria o trono de seu pai. Ao passar do tempo, 

seus pais se mostravam preocupados por não haver comunicação entre o leão e os animais da 

floresta. Diante de uma consulta com o Dr elefante os pais descobrem a surdez do filho, e que 

para seu desenvolvimento sócio educacional, o ideal seria que ele fosse alfabetizado através do 

Sinalez. A partir desse momento sua mãe convoca a bicharada para a transformação educacional 

na floresta, com o intuito de que todo o reino animal fosse adaptado, contribuindo para que o 

pequeno leão ao tornar-se rei tivesse sucesso. “O Rugido do Leão” é um material literário 

divertido que atende o público infantil a partir de seis anos e apresenta em seu enredo aspectos 

sociais, culturais e linguísticos da comunidade surda, demonstrando a importância e 

complexidade da comunicação visual como meio processual e essencial do sujeito surdo, 

propiciando a reflexão sobre a diferença humana e não como condição limitante para a vida em 

sociedade. 

 

 
Apoio:  
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SINT0984 - HORTA COMUNITÁRIA “ JOVEM DE CAPIVARI” 
 

GRAZIELE APARECIDA DE JESUS,OFELIA ORTEGA FRAILE,SILVIA REGINA 

PAES,NANCI IBEIRO DE JESUS 

 
E-mail: grazieelycapivari@gmail.com 

 
Área: COMUNICAÇÃO 

 

Resumo: O projeto partiu de uma demanda da própria comunidade de Capivari/Serro e foi 

construído por membros da comunidade que são estudantes do Curso Licenciatura em Educação 

do Campo, da agronomia e da nutrição na UFVJM. O objetivo principal é de construir uma 

horta sustentável com os jovens da comunidade rural de Capivari para geração de renda, 

melhoria dos hábitos alimentares e valorização de alimentos regionais valorização dos saberes. 

A metodologia participativa proposta, pede que se refaça constantemente as ações  no processo  

constante  de mudança a partir da interação dos sujeitos envolvidos. O projeto em questão 

justifica-se pela necessidade de articulação entre o ensino e a extensão fundamentais à formação 

dos graduandos da UFVJM, e que se torna possível por meio de projetos como este que 

propiciam o entrelaçamento da teoria e da prática essenciais tanto à formação profissional 

quanto à cidadania. O conhecimento do saber/fazer os procedimentos de construir uma horta a 

partir dos saberes dos mais velhos leva à compreensão maior da cultura e da forma de 

sociabilidade da comunidade. Despertar para um saber que inclua, além do conhecimento 

formal ou científico, o conhecimento informal das comunidades tradicionais rurais. e saudáveis 

da comunidade. . Neste sentido ficou claro o interesse da comunidade em demonstrar e sentir-se 

valorizada pelo que produz e seus conhecimentos sobre suas roças que se torna possível por 

meio de projetos como este que propiciam o entrelaçamento da teoria e da prática essenciais 

tanto à formação profissional quanto à cidadania. Diante da realidade complexa se faz 

necessário um olhar interdisciplinar sobre a mesma e outro transdisciplinar que poderá ser 

alcançado quando em contato com outros conhecimentos que estão fora da academia, no caso 

desta proposta, o conhecimento da comunidade rural de Capivari. E com isso espera-se que 

propicie a troca de experiências entre saberes dos membros da comunidade universitária (saber 

científico), gestores (saber técnico) e comunidades rurais (saber popular) de Serro/MG. A 

produção do conhecimento sobre a questão da alimentação saudável, da importância da roça, do 

que se produz nela e os saberes envolvidos representam um material rico à formação dos 

acadêmicos. A valorização dos saberes sobre a produção de alimento tradicional da comunidade 

local e sua importância nutricional para a dieta local e para a saúde da população rural deve ser 

melhor compreendida dentro de um contexto mais amplo. 

 

 
Apoio: PROEXC/UFVJM.ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRÓ MELHORAMENTO DE 

CAPIVARI PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO 
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SINT0985 - REVISTA UM QUÊ 
 

REBECA WIEZEL CHAMORRO,REBECCA PEDROSO MONTEIRO 

 
E-mail: rebeca.wiezel@gmail.com 

 
Área: COMUNICAÇÃO 

 

Resumo: A Revista Um Quê nasceu por iniciativa do Projeto de Cultura Encontros Literários, 

coordenado pela professora Juliana Leal, e teve por objetivo inicial fazer circular as produções 

poéticas, culturais, musicais, imagéticas (entre outras) da comunidade de Diamantina e região. 

Desde sua idealização, em meados de 2013, já foram criados três números. O primeiro esteve 

vinculado ao Projeto Encontros Literários e foi publicado em janeiro de 2014, tendo como tema 

“Um quê de começo”. O segundo e o terceiro números foram publicados (física e virtualmente) 

já dentro do PROJETO DE CULTURA REVISTA UM QUÊ. O segundo número saiu em 

dezembro de 2015 e teve como tema “Um quê de Brasil”. O terceiro número saiu em dezembro 

de 2016 e teve como tema “Um quê de tempo”. O quarto número está sendo criado, e tem como 

tema: “Um quê de silêncio”.  Um dos principais objetivos do quarto número da Revista foi o de 

ampliar o raio de alcance do periódico Um Quê. Além das edições virtuais, também foi 

movimentado com frequência postagens de cunho artísticos pela página no Facebook 

(https://www.facebook.com/revistaUmQue), que no momento já conta com mais de 400 

seguidores, a criação de um blog (https://revistaumque.wordpress.com), o qual unificou todas as 

plataformas virtuais em um só lugar, e a criação de uma página no Instagram com postagens 

regulares que possibilitaram a divulgação da revista nacional e internacionalmente. A partir de 

todas essas realizações, não resta dúvida de que a principal potencialidade da Revista é a de 

compartilhar com os leitores outros modos de ler, de perceber e de conhecer o mundo 

contemporâneo, especialmente no que diz respeito aos campos da literatura, da arte e da cultura. 

Esse “outro modo de ler” está ancorado no reconhecimento da diversidade, no estímulo ao 

intercâmbio e à demolição dos muros fronteiriços entre campos artísticos, agenciando formas de 

aproximação e contaminação entre áreas, suportes, técnicas, correntes, discursos, práticas 

poéticas. Em outras palavras, é preciso mostrar aos leitores como, no mundo presente, as 

significações são cada vez mais relacionais, reativas, relativas. Se nosso sítio cultural apresenta 

fronteiras cada vez mais flutuantes, onde os saberes são questionados numa auto-reflexão 

ampla, o exercício da prática interdisciplinar precisa ser cada vez mais valorizado, tornando 

audíveis vozes múltiplas proporcionando esse lugar de fecundidade e de troca criativa. 

 
Apoio: PROEX, UFVJM, PROCARTE 
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SINT0986 - RockScience: Divulgação Científica nas Ondas da Rádio 

Universitária/UFVJM 
 

MAURÍCIO SOARES BARBOSA,JULIANO ALVES DE SENNA,THALES CAMILO DOS 

SANTOS GONÇALVES 

 
E-mail: mausb22@gmail.com 

 
Área: COMUNICAÇÃO 

 

Resumo: O rádio é um veículo de comunicação, que têm atuação relevante na popularização do 

conhecimento científico por intermédio de programas radiofônicos. Portanto os objetivos do 

projeto RockScience são: Elaboração de programas na “Rádio Universitária” para divulgação do 

conhecimento científico gerado em Universidades e centros de pesquisa de forma simples e 

atrativa à sociedade; Oferecer à comunidade de Diamantina a oportunidade de conhecer e 

aprofundar seus conhecimentos sobre ciência e tecnologia por meio da socialização da 

informação produzida na UFVJM, aproximando a comunidade e Universidade; Aliado a isso, 

foi apresentada música com enfoque no rock clássico, progressivo e nos primórdios do rock, o 

blues. Os programas foram divididos em dois blocos de vinte minutos. No primeiro bloco foram 

explicadas novidades sobre ciência e tecnologia baseadas em artigos científicos e relevância 

para sociedade. No segundo bloco foi contada a história de algum artista/banda de rock que 

tiveram suas músicas tocadas durante o programa. Neste bloco foram realizadas entrevistas com 

professores da UFVJM relatando projetos de pesquisa/extensão. A primeira temporada do 

programa teve início no dia 09/11/2017 e término previsto para 29/03/2018. Foram gravados 16 

programas com os seguintes temas científicos, trilhas sonoras e entrevistas, respectivamente: 

Universo, Pink Floyd, Prof. Eduardo Oliveira (Astrovale/UFVJM); Água, Muddy Waters, Prof. 

Cristiano Christófaro (DEF/UFVJM); Evolução das espécies, The Doors; Ciência nos anos 60, 

Woodstock; Elementos Químicos, ACDC; Sol/Luz, Three King Brothers; Mistérios da Mente, 

Bob Dylan, Prof. Fabrício Lopes (FAMED/UFVJM); Ciência Nacional/Sirius, Celso Blues Boy, 

Profa. Evelyn Sanchez (ICT/UFVJM); Planetas, Raul Seixas, Profa. Soraya Neves 

(ICT/UFVJM); Vulcões, Rolling Stones, Prof. Danilo Barbuena (ICT/UFVJM); Diamantes, 

Neil Diamond, Prof. José Maria (ICT/UFVJM); História da Ciência I, Jimi Hendrix; Mulheres 

na Ciência, Rita Lee, Profa. Vivian Benassi (ICT/UFVJM); História da Ciência II, Jethro Tull, 

Prof. Athila Trindade (DECOM/UFVJM); Ciência da Cannabis, Bob Marley; Revolução 

Industrial, Led Zeppelin, Prof. Eduardo Batalha (Nova Zelândia). As músicas e entrevistas dos 

programas foram selecionados de acordo com cada tema científico. Considerando a importância 

do diálogo com o público, os programas foram disponibilizados na página 

https://www.facebook.com/RockScienceUFVJM/, e os ouvintes foram convidados a 

encaminhar suas dúvidas. 

 
Apoio: RÁDIO UNIVERSITÁRIA/UFVJM; PROEXC/UFVJM; CITEC/UFVJM 
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SINT0987 - BORDARTE – Incorporando novos estilos e técnicas e 

resgatando saberes 
 

ANGÉLICA DE FATIMA SILVA,MARIA NEUDES SOUSA DE OLIVEIRA,GEISY KELLY 

APARECIDA DA SILVA,VÂNIA MARIA FERNANDES NUNES 

 
E-mail: angelicasilva.ufvjm@gmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: O grupo Bordarte desenvolve atividades mitigadoras de evasão universitária e 

motivadoras de permanência. O Bordarte reúne pessoas internas e externas à UFVJM para a 

prática do bordado e artes afins, de forma que representa mais um espaço coletivo na UFVJM 

de socialização e inclusão, com possibilidade de geração de renda, e com atividades conduzidas 

paralelas às acadêmicas e laborais. Valoriza a afetividade e busca promover a troca de 

experiência e de saberes tradicionais, estimulando a integração do bordado com outras artes. O 

projeto“ Bordarte – Incorporando novos estilos e técnicas e resgatando saberes” teve como 

objetivos incorporar as técnicas do bordado livre, da renda renascença e do frivolité a outras 

técnicas já desenvolvidas em projeto anterior.O grupo tem caráter permanente e desenvolve 

oficinas quinzenais, nas primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês. Semestralmente abre 

chamada para entrada de novos participantes. Conta com uma terapeuta ocupacional que 

acompanha o grupo e avalia o efeito desse tipo de fazer coletivo, afetivo e artístico no 

desenvolvimento pessoal e bem-estar dos participantes. Cada participante recebe material 

necessário para o aprendizado e confecciona um mostruário de pontos da técnica 

desenvolvida.No ano de 2017 foram realizadas 18 oficinas. Nesse tempo o grupo esteve 

representado na sua maioria por mulheres (100%).A maior parte dos participantes são discente 

da UFVJM (36,6%), seguidos por docentes (18,18%), técnicos administrativos (18,18%) e 

outros (27,04%). O grupo é heterogêneo em relação à idade, gênero, tempo de participação e 

formação dos participantes. Participaram do projeto pessoas que nunca haviam participado de 

oficinas de bordado, pessoas que diziam pretender conhecer novas técnicas de bordado, que 

desejavam aprimorar o conhecimento já existente, agregando valor ao trabalho que já 

desenvolviam, bem como pessoas que pretendiam dominar a técnica do bordado para que 

pudesse constituir uma fonte de renda em momento posterior.Os depoimentos dos participantes 

desse e de outros grupos de bordado que interagiram com o Bordarte nesse período são de que o 

ato de bordar atua como uma forma da pessoa se envolver consigo mesma, influencia 

positivamente a autoestima, melhora a concentração e diminui a ansiedade. Por ser um fazer 

manual e artístico, permite o expressar da criatividade, além de ser um espaço de convivência 

agradável e motivadora. 

 
Apoio: A PROEXC E TODOS OS COLABORADORES DO GRUPO BORDARTE 
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SINT0988 - Café Literário: A narrativa literária como fonte de 

conhecimento 
 

EBERTON DA COSTA SIQUEIRA,LUIS FELIPPE COSTA 

 
E-mail: ebertonsiqueira@hotmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: O Projeto de Cultura “CAFÉ LITERÁRIO”; A narrativa literária como fonte de 

conhecimento” tem em vista a apresentação e o debate de obras literárias, de gênero narrativo e 

de autores representativos da literatura brasileira, com o fito de compreender a matéria literária 

de gênero narrativo como fonte de conhecimento, como imitação do real e como deslocamento 

da linguagem em seu combate às diversas manifestações do poder. 

Que outra tradução podemos dar a esse efeito provocado em nós pela leitura de uma obra 

literária senão o da transformação a que ela nos lança. Transformação de visão de mundo, 

mudança de perspectiva de como nos vemos a nós mesmos e aos nossos pares. É certo, isso 

deve causar algum medo, deve despertar em nós algum temor, afinal de contas, trata-se de um 

vertiginoso estranhamento, mas isso não será já um prenúncio de que algo está realmente para 

mudar? 

Sendo assim, nossos objetivos gerais se embasam em apresentar e problematizar obras literárias 

de gênero narrativo, provocando aos participantes à leitura e ao debate das obras literárias 

apresentadas e problematizadas, e realizando intervenções culturais como forma dinâmica com 

o tema em questão. Tornando um espaço de articulação e integração entre a Universidade 

Federal Dos Vales Do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e a comunidade não acadêmica da 

cidade de Diamantina MG.  

Ocorre mensalmente sempre aos sábados e no período matutino, das 10:00h às 12:00h, nas 

dependências da Casa JK (localizado na rua São Francisco, n° 241, Diamantina MG), após a 

apresentação do convidado, é realizado um debate e reflexões acerca da obra. O Café Literário 

aceitará envio de propostas para a apresentação e discussão de obras literárias, desde que 

estejam em consonância com os princípios de objetivos do projeto, sobretudo, que sejam obras 

literárias de gênero narrativo, e de qualidade reconhecida criticamente.  

 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) 
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SINT0989 - CONHECIMENTO POPULAR DE PLANTAS 

MEDICINAIS E SUA INSERÇÃO NO PRÉDIO DO 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA/ UFVJM 
 

MIKAELY,ITAMARA RODRIGUES DE MORAES TRINDADE ,FERNANDO COSTA 

ARCHANJO,CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL 

 
E-mail: mikaelysousa@hotmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: As plantas medicinais são utilizadas desde tempos imemoriais, para curar as 

enfermidades. Mas, na atualidade, além de muitas espécies estarem ameaçadas de extinção, 

poucos são os indivíduos que sabem aproveitar seus benefícios medicinais, sendo essas pessoas 

geralmente idosas, e com riscos do conhecimento não ser repassado para novas gerações. É 

necessário, portanto, muitos esforços para se manter vivo o conhecimento sobre as plantas. 

Dessa forma, o objetivo do projeto foi resgatar o conhecimento sobre plantas medicinais na 

região do Vale do Jequitinhonha e cultivar algumas dessas plantas no prédio do Departamento 

de Farmácia/ Campus JK, sendo uma forma de manter o conhecimento vivo. O projeto foi 

iniciado através de um convite via email para todos os discentes do curso de Farmácia. Somente 

25 alunos mostraram interesse de participação. Então, foi elaborado um questionário, que foi 

enviando para os 25 discentes. Apenas 16 responderam. Após isso, foi realizada a tabulação dos 

dados. Ao serem questionados se eles e a família usavam plantas medicinais, 81,2% disseram 

sim e 18,8%, às vezes. Quanto a frequência em que as plantas são utilizadas,  62,5 % disseram 

frequentemente, 25%, até melhorar e 12,6%, poucas vezes e raramente. Quando foram 

indagados quem mais os influenciaram a utilizar plantas medicinais, 75% disseram que foram 

os avós e que é um habito há gerações e 26,8% disseram que foram outros agentes. Dos alunos 

participantes, 87,5% assinalaram que procuram aprender com a família acerca das plantas 

medicinais e 12,5% não. Esses resultados mostram que a maioria busca aprender acerca das 

plantas, isso é importante para que o conhecimento não se dissipe. Quando foram indagados a 

respeito se as plantas medicinais não fazem mal e não tem química, 56,25% disseram que não e 

43,75%, que sim; esse dado é preocupante, pois as plantas podem sim causar problemas devido 

a química que está presente nas mesmas. Por fim, ao serem questionados sobre quais as plantas 

que eles e as famílias conheciam, foram citadas 59 plantas. Destas, foram escolhidas as vinte 

mais citadas e com maior facilidade de se obter mudas para se proceder o plantio e elaboração 

de cartilha e palestra. Mas só conseguimos doação de 7 mudas. Por fim, foi realizado o plantio e 

o acompanhamento das mudas identificadas com placas contendo informações sobre as plantas. 

 
Apoio: PROEXC E UFVJM 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
0
5

  

 

 

 

 

 

 

SINT0990 - Memórias e Saberes Contados, Cantados & Bordados 
 

SILVIA REGINA PAES,CIBELE FERNANDES DE JESUS VITOR,RAYANE DE ARAÚJO 

OLIVEIRA,ROSANA PASSOS CAMBRAIA,PARISINA ÉRIS ILIADE,IEDA BARACHO DOS 

SANTOS 

 
E-mail: cibelenem@gmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: Texto 

A presente proposta de projeto partiu de uma demanda da própria comunidade do Baú, em 

Serro, por já ter o bordado como atividade de renda. Em Jacutinga o projeto foi apresentado e 

aceito, pois é uma comunidade que reclama por nenhum projeto ser desenvolvido em seu local. 

O objetivo do trabalho é reconstruir a história, as memórias e os saberes das comunidades de 

Baú e Jacutinga a partir das cantigas, contos e brincadeiras que serão organizados e expressos 

em forma de bordado. A metodologia participativa, aqui proposta, pede que se refaça 

constantemente as ações colocadas no projeto ao longo do processo de envolvimento dos 

participantes nas atividades. Neste sentido há o interesse das comunidades em reconstruir seus 

saberes e histórias. A reconstrução dos saberes e expô-los em forma de arte por meio do 

bordado expressa os sentimentos e a racionalidade de uma cultura dita tradicional cujos 

conhecimentos se perdem a partir do momento que um velho ou velha morre. Registrar os 

saberes por meio do bordado é valorizar uma cultura no que ela tem de precioso que são os seus 

saberes sobre o meio ambiente natural e sua visão de mundo. O projeto neste sentido contribui 

para aumentar a autoestima da comunidade, pois se sentem valorizadas e que seus 

conhecimentos são dignos de serem preservados e repassados. As comunidades de Baú e 

Jacutinga estão localizadas na zona rural de Serro (MG). Ambas são consideradas tradicionais 

por suas práticas culturais e por sua forte ligação com o ambiente natural. Realizam suas 

plantações em pequenas glebas de terra e utilizam técnicas tradicionais de cultivo, como a 

coivara (rodizio de plantio). Estas comunidades ainda são parcialmente autossuficientes porque 

produzem o seu próprio alimento. A importância acadêmica do presente projeto está relacionada 

à contribuição para a discussão sobre conhecimento entendendo o mesmo não apenas científico 

e único capaz de apontar soluções, mas também trocar conhecimento sobre outros 

conhecimentos oriundos das comunidades caracterizadas como tradicionais e que tem a arte 

como expressão de outros saberes sobre a realidade na qual a universidade atua.  A importância 

social do projeto está em poder colaborar para uma maior visibilidade das comunidades 

envolvidas e por consequência a elevação da autoestima dessas, como já observada com a 

participação da comunidade do Baú em feira de Economia Solidária realizada em Diamantina 

em 2017.  

 

 
Apoio: PROEXC, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL QUILOMBOLA POVO 

UNIDO DO BAÚ 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
0
6

  

 

 

 

 

 

 

SINT0991 - O ICMS Cultural e as possibilidade de pesquisa e atuação 

em municípios mineiros 
 

JULIANA MARIA CAMOANHARI BUTON,SELISLEI DE CÁSSIA CORÓL DE 

PONTES,BRUNO PASTRE MAXIMO 

 
E-mail: jubuton@hotmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: A Lei do ICMS Solidário (Lei Estadual Nº 18.030, DE 2009), em seu subcritério do 

Patrimônio Cultural, é a 

mais importante ferramenta de promoção e proteção do patrimônio cultural no Estado de Minas 

Gerais. A 

legislação é bastante avançada, e pretende corrigir distorções regionais através de critérios de 

atividade dos 

setores públicos municipais. Com recursos seguros e garantidos pela legislação, cabe aos 

Conselhos Municipais 

de Patrimônio Cultural e as prefeituras municipais a gestão e investimento dos recursos 

oriundos da parcela do 

patrimônio cultural, tendo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) o 

importante papel de 

fiscalizar e instruir as políticas públicas. A possibilidade de financiamento seguro propicia 

grandes possibilidades 

de parcerias com os setores públicos municipais, principalmente com relação as pesquisas de 

bens culturais, um dos 

critérios que pode (e deve) receber investimentos na descoberta, proteção e pesquisa. Nesta 

comunicação 

apresentaremos ao público presente as peculiaridades da legislação e como os pesquisadores 

podem firmar 

parcerias com os diferentes municípios para a pesquisa do patrimônio cultural em Minas Gerais. 

Traremos exemplos da nossa atuação no município sul-mineiro de Andradas e de Albertina, em 

que importantes parcerias foram fundamentais para que fossem realizadas pesquisas na área de 

Arqueologia e no Patrimônio Cultural. Em Andradas e Albertina tivemos presente na criação do 

inventário do patrimônio cultural do município, colocando as demandas reais e importantes para 

serem alvo de políticas públicas como inventário, registro ou tombamento. Destacamos o 

sucesso na patrimonialização do ofício tradicional de secador de Café em Albertina. Por fim, 

exporemos as possibilidade, caminhos e meandros para que os recém-formados possam dialogar 

com os municípios afim de estabelecer parcerias e ações. 

 
Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA 
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SINT0992 - Tá caindo fulô em Diamantina: entre cores e ritmos do 

festejo de Nossa Senhora do Rosário 
 

CAMILA DONATO,KEYLA MARIA SANTOS,ROBERTA MARIA FERREIRA ALVES 

 
E-mail: camila.donato63@gmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: Entende-se por Patrimônio Cultural Imaterial as expressões de vida e tradições que 

comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e 

passam seus conhecimentos a seus descendentes. Em 1997 foi criado  pela UNESCO, a 

titulação de Patrimônio Cultural Imaterial, com intuito de  proteger e reconhecer o patrimônio 

de expressões culturais e tradições ancestrais, os  saberes, as celebrações, as festas e danças 

populares. O centro histórico de Diamantina ganhou esse título no ano de 1999. Ao pensarmos 

nesse patrimônio imaterial, surge em nossa mente a Festa do Rosário celebrada em Diamantina. 

Em meados do século XVIII, escravos de propriedade de Portugal foram trazidos para mineirar 

em terras brasileiras, trazendo consigo  crenças e tradições bem como as que receberam quando 

catequizados pelos missionários católicos, ainda em África. Esses seres diaspóricos criaram e 

adaptaram a partir desse sincretismo, importantes manifestações religiosas em solo mineiro. A 

festa do Rosário, em Diamantina, era, e ainda é, decorrente da ação da população, mesclando 

rituais religiosos. Nossa proposta é analisar, mostrar e registrar como acontecem os festejos 

dessa tradicional festa popular numa tentativa de impedir que essa tradição se perca ao longo do 

tempo. O festejo é composto com grupos de marujada, caboclinhos, catopês, dançantes e 

devotos à santa. A cidade se enche de cores e músicas num cortejo em comemoração às graças 

concebidas.  A festa segue pelas estreitas ruas da cidade em ritmos marcantes do congado que se 

complementa com cantos que narram histórias do dia a dia da sociedade negra. Acontece uma 

procissão luminosa e em seguida uma missa festiva. Um misto de fé, devoção e valorização 

cultural da história construída pelos moradores da cidade.  

 

 
Apoio:  
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SINT0993 - VÍDEO CARTA ENTRE ESTUDANTES DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 
PABLO BEDMAR SORIA,OFELIA ORTEGA FRAILE,MARIA NATIELE SOARES RAMALHO 

 
E-mail: arcoirispablo@hotmail.com 

 
Área: CULTURA 

 

Resumo: O projeto Vídeo Cartas, por meio da promoção de práticas para a produção de vídeos 

que apresentam comunidades e/ou práticas comunitárias de graduandos da Licenciatura em 

Educação do Campo (LEC), oportuniza o uso de meios de produção e divulgação cultural num 

processo de apropriação social das tecnologias da informação e da comunicação. 

As vídeo cartas, são filmes de curta-metragem de aproximadamente cinco minutos de duração 

com conteúdos selecionados pelos próprios estudantes com o intuito de mostrar a realidade local 

das comunidades rurais da área da abrangência da UFVJM. As vídeo cartas são entendidas 

como um produto audiovisual que visa socializar as visões de mundo entre os estudantes da 

LEC num processo dialógico que pretende mostrar tanto as problematizações da realidade como 

as marcas culturais que constituem a identidade dos povos do campo. Assim, os vídeos 

produzidos trazem uma rica diversidade de olhares sobre a realidade das comunidades locais por 

meio de registros do patrimônio cultural imaterial, conhecimentos populares, questões 

socioambientais, da vida cotidiana no campo e da vida acadêmica dos estudantes. 

Durante o processo, os docentes produtores de conteúdo envolvidos no projeto têm explorado e 

descoberto possibilidades diversas para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que têm o 

potencial de compor materiais didáticos para as escolas do campo, bem como para as 

Licenciaturas em Educação do Campo do estado de Minas Gerais. Por isso, esta nova etapa do 

projeto tem como meta a publicação de uma seleção de vídeo cartas em DVD e textos didáticos 

de apoio após professores. 

 

 
Apoio: UFVJM, ALUNOS DA LEC, PROEXC, PROCARTE 
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SINT0994 - 10ENVOLVER: uma possibilidade de empoderamento e 

melhoria da qualidade de vida de sujeitos de municípios dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 
 

LUÍS RICARDO DE SOUZA CORRÊA,VALÉRIA CRISTINA DA COSTA,LEONEL DE 

OLIVEIRA PINHEIRO,DELIENE FRACETE GUTIERREZ,KÁTIA MARIA DA SILVA,JULIANA 

LEMES DA CRUZ,ELIANA BATISTA DOS SANTOS,MAYNE LUISA SILVA VERONESI 

 
E-mail: lricardosc1@gmail.com 

 
Área: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

 

Resumo: Desde 2012, o Projeto 10ENVOLVER é executado nos dez municípios de menor 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Minas Gerais, segundo dados de 2001. O 

projeto é fruto de uma parceria entre a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), a UFVJM, por meio do GEPAF 

(Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar) e entidades e instituições regionais e 

locais. Dos dez municípios, cinco estão na Região Norte, um no Vale do Jequitinhonha (Monte 

Formoso) e quatro no Vale do Mucuri (Bertópolis, Crisólita, Novo Oriente de Minas e 

Setubinha). O GEPAF atua nos municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O 

10ENVOLVER visa contribuir com o fortalecimento das instâncias de participação popular e 

com a melhoria da qualidade de vida da população destes locais. 

Em 2013 e 2014, foi realizado o diagnóstico das instâncias de participação popular e das escolas 

municipais e elaborado o Plano de Ações para cada município, com o apoio do MPMG e da 

UFVJM/PRPPG/PROEXC. 

De 2015 a 2018, foram promovidas oficinas de capacitação para agricultores familiares e 

representantes de instâncias de participação popular e do poder público, abordando os seguintes 

temas: participação popular; controle social; conselhos municipais; produção de biofertilizantes 

e caldas alternativas; políticas públicas; legislação ambiental; saneamento básico rural, temas 

selecionados a partir da demanda dos beneficiários e sugestões da equipe técnica. Também 

foram construídas fossas sépticas biodigestoras. Tais ações foram apoiadas pela 

UFVJM/PROEXC, PROEXT-MEC/SESU e Fundo Nacional de Solidariedade/CNBB. 

Na próxima etapa, ocorrerão novas oficinas relacionadas ao saneamento básico e à agricultura 

familiar e serão realizadas análises dos efluentes das fossas implantadas, para verificar a 

viabilidade do uso dos mesmos como biofertilizante. 

A partir das ações realizadas, foi possível perceber que os sujeitos envolvidos passaram a ter 

maior conhecimento sobre o papel que exercem no controle social e sobre a importância das 

instâncias de participação popular. O poder público melhorou sua atuação pelo fato de que as 

instâncias estão mais ativas. O projeto também contribuiu para o fortalecimento da agricultura 

familiar e para a melhoria do saneamento básico rural e consequentemente para melhoria de 

qualidade de vida na zona rural. Por fim, outro fator de destaque é que os sujeitos envolvidos 

tem demostrado interesse pelo projeto e sua continuidade. 

 
Apoio: UFVJM/PIBEX-PROEXC/PRPPG; MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS; 

PROEXT-MEC/SESU; FUNDO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE/CNBB; 

INSTITUIÇÕES LOCAIS E COMUNIDADES DE AGRICULTORES FAMILIARES 
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SINT0995 - Observatório dos Direitos Das Mulheres dos Vales 

Jequitinhonha e Mucuri 
 

CLAUDILENE DA COSTA RAMALHO,JULIA ALINE GOMES SOUZA,TARCÍSIO RIBEIRO 

DA ROCHA,MARIELLE OLIVEIRA RIVERES 

 
E-mail: claudilene.costa@ufvjm.edu.br 

 
Área: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

 

Resumo: Possuindo uma população feminina maior que a masculina, o Estado de Minas Gerais, 

de acordo com dados do IPEA – Instituto de Pesquisas Aplicadas (2013), de 2009 á 2011, ficou 

em 13º lugar no Brasil em caso de homicídios feminino (em média 6,24 a cada 100 mil 

habitantes). A mesma pesquisa mostra que o perfil das mulheres vítimas de homicídio 

(feminicídio) no Estado é: negra (60%); baixa escolaridade (48%); idade entre 20 a 39 anos 

(54%). O perfil do agressor em mais de 50% dos casos quem é responsável pelo feminicídio é o 

companheiro, e em mais de 20% dos são os ex companheiros .  Os diversos tipos de violência 

(física, psicológica, patrimonial, sexual, moral) prevalecem em todo o Estado, mas a maioria 

dos casos registrados nas regiões: foram de violência física, seguida de psicológica 

(RISPS,2016). Cabe destacar que os Vales Mucuri e Jequitinhonha são regiões marcadas por um 

patriarcado ainda latente embasado na desigualdade de gênero que resulta em índices alarmantes 

de crimes e violências contra as mulheres. Desta forma, em resposta a essa preocupante 

realidade da região em agosto de 2016 foi criado no Campus Mucuri da UFVJM o Observatório 

dos Direitos das Mulheres dos Vales Jequitinhonha e Mucuri-ODMVJM. Vinculado ao 

Programa de Extensão em Direitos Humanos: defesa e fortalecimento das políticas públicas nos 

Vales do Mucuri e Jequitinhonha, o Observatório vem contribuindo com o enfrentamento à 

violência contra a Mulher por meio da realização de grupo de estudos em gênero e violências, 

da realização de pesquisas, do fortalecimento dos grupos de mulheres dos Vales, da realização 

de capacitação de lideranças e de agentes públicos da rede de enfrentamento a violência contra a 

mulher, da realização de ciclo de seminários sobre a violência doméstica, da assessoria na 

elaboração e reformulação de leis do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da 

realização de diversas ações. Atualmente o projeto possui, dez bolsistas, três estagiários e 

quatros colaboradores internos e externos. A partir de parceria com diversas organizações do 

poder público e sociedade civil, as atividades desenvolvidas pelo projeto já atingiu cerca de 

trinta municípios dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e seu trabalho já possui reconhecimento em 

âmbito estadual. Desta forma, a atuação do Observatório vem fortalecendo e aproximando a 

Universidade da realidade concreta dos Vales, favorecendo a inserção da UFVJM na construção 

de respostas coletivas e populares. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA -PROEXC 
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SINT0996 - A importância de aulas experimentais no aprendizado de 

Química no Ensino Médio 
 

ANA PAULA VIEIRA DE CAMARGOS,THAÍS GABRIELE XAVIER,VITOR HUGO SOARES 

ROSA,MARIA GABRIELA DE MELO SANTOS,MIRIAN DA SILVA COSTA PEREIRA 

 
E-mail: apcamargos@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O principal objetivo é contribuir para o oferecimento de oportunidades de 

aprendizagem a todos os envolvidos, permitindo possibilidades de estudos e uma formação mais 

ampla e sólida dos acadêmicos do ICA/UFVJM. Tal formação precisa estar fundamentada no 

diálogo para intervir na realidade das escolas de educação básica, ao mesmo tempo em que pode 

possibilitar o acesso de diferentes segmentos da sociedade à universidade e às atividades por ela 

e nela desenvolvidas. 

 Realizou-se um experimento sobre densidade na Escola Estadual Maria Assunes e na Escola 

Estadual Virgílio de Melo Franco. Os alunos foram divididos em grupos de cinco alunos cada 

para a realização da aula prática. Antes de cada prática foram aplicados questionários iniciais e, 

ao final do experimento, foram aplicados questionários finais. 

 Mediante a aplicação dos questionários iniciais pôde-se perceber que os alunos reconhecem que 

as aulas práticas auxiliam no aprendizado. Este fato corrobora com a fala de Corrêa e 

Lindemann (2017), os quais dizem que o intuito das aulas experimentais é despertar o interesse 

dos alunos e fazer com que a aula seja mais interessante. Com relação às demais questões para o 

questionário inicial, o índice de acerto foi baixíssimo, demonstrando amplo desconhecimento do 

assunto por parte dos alunos. 

 Observa-se que ocorre uma concordância geral dos alunos no que diz respeito à importância da 

química no dia-a-dia e ao interesse que os mesmos possuem com relação às aulas práticas. De 

acordo com Giordan (1999), a experimentação pode ter um caráter dedutivo quando os alunos 

têm a oportunidade de testar o que é dito na teoria, dessa forma a utilização de experimentos 

bem planejados facilita muito a compreensão da produção do conhecimento na área da Química. 

O questionário final se diferenciou do inicial somente na supressão da primeira questão. Sendo 

assim, ao analisar os dados referentes ao questionário final, os índices de acerto se elevam 

significativamente. O emprego de materiais alternativos aliando situações do cotidiano estimula 

o aprendizado do aluno, conforme ressalta Santos e Mortimer (1999). 

 De acordo com Giordan (1999), as aulas práticas estimulam o senso dedutivo dos alunos, 

ressaltando a teoria já estudada anteriormente, facilitando a compreensão do conhecimento de 

Química. De acordo com o estudo realizado, fica claro a importância da experimentação no 

ensino de Química, uma vez que o percentual de acerto aumentou de forma extremamente 

significativa. 

 
Apoio: AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR (PIBIC-

JR/FAPEMIG) E À PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEXC) PELAS 

BOLSAS CONCEDIDAS. E AS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE UNAÍ. 
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SINT0997 - Apadrinhamento de calouros: uma forma de combate a 

retenção e evasão na UFVJM 
 

ANA LUISA DE PAULO CALDEIRA,FLAVIANA TAVARES VIEIRA TEIXEIRA 

 
E-mail: anacaldeira.alc@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Introdução: 

Quando compreendemos a importância das políticas públicas de inserção nas instituições de 

ensino superior, devemos considerar a capacidade do estudante em concluir com êxito o curso 

escolhido, tendo como parâmetros os índices de retenção e evasão. Nesta perspectiva, o Estado 

deve promover condições favoráveis a educação superior de qualidade, abordando nela a 

manutenção e zelo da permanência do estudante, em aspectos físicos, pedagógicos, informativos 

e sociais.  

Tendo em vista a problematização da retenção e evasão escolar para a UFVJM, com o objetivo 

de estimular a permanecia com êxito do aluno no curso, este trabalho descreve o 

apadrinhamento de calouros como forma de combate a retenção e evasão nas IES. 

Metodologia: 

No dia 30 de maio de 2017, calouros e veteranos do curso de Enfermagem se reuniram no 

gramado do campus 1 da UFVJM afim de que o apadrinhamento de calouros se oficializasse. 

Total contavam com 3 petianas e também veteranas do curso de enfermagem, 30 calouros e 40 

veteranos.  

O apadrinhamento ocorreu de forma espontânea de ambos os envolvidos, muitos deles já se 

conheciam e já estavam apadrinhados, outros, naquele momento se conheceram e formaram um 

par de padrinho e afilhado. Posteriormente houve uma roda de discussão com diversos temas do 

ambiente acadêmico, como especificamente da Enfermagem. Alguns deles foram: frases 

motivacionais para a continuidade no curso, quais matérias exigem mais atenção, instituições 

religiosas dentro da universidade, grade curricular do curso, carteirinha da biblioteca, carreira 

profissional, etc. Os calouros presentes estavam entusiasmados para o começo do novo ciclo e 

ao mesmo tempo cheio de dúvidas e medos. 

Considerações finais: 

O evento do apadrinhamento de calouros é muito esperado pelos novos acadêmicos, e essa 

expectativa é advinda de toda a mudança que o aluno vai passar daqui para frente. Ele acredita 

que a sua colocação no grupo social pode acontecer a partir dali, visto que no início do curso os 

laços de amizade são mínimos. Alem disso, ele se benéfica da socialização e conhecimentos 

obtidos através de experiências dos veteranos.  

Ações que envolvam afeto e conhecimento tem maior chance de darem certo, por isso o 

apadrinhamento de calouros deve ser cada vez mais estruturado, organizado, acolhedor e 

tranquilo, afim de que a impressão inicial que o aluno tenha dos seus colegas de classe seja 

positiva, e consequentemente, o incentive a continuar no curso. 

 
Apoio:  
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SINT0998 - Calendário astronômico 
 

CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA,OLAVO COSME DA SILVA ,CRISLANE DE SOUZA 

SANTOS,EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA,EDGAR ÂNGELO ALVES SOUZA,FERNANDA 

PIRES DE MELO GONÇALVES,MIKAELLY GONÇALVES ROCHA,TIAGO CABRAL 

ARAÚJO,THAÍS PEREIRA FRANÇA,EDUARDO FELIPE ANDRADE GONSALV 

 
E-mail: crisoliveiraminas@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Entende-se por céu visível, o período em que se consegue ver componentes do céu a 

olho nu ou em período de céu limpo (sem nebulosidade) para observações com 

telescópios.Alguns eventos são periódicos, como as fases da Lua outros somente uma geração 

de pessoas conseguirão observar, pois os mesmos ocorrem de  tempos em tempos. Alguns são 

tão raros e enigmáticos que se tornamum evento de beleza e encanto.Tais eventos visíveis por 

telescópio e a olho nu serão inseridos em um calendário para acesso virtual e ou para 

distribuição Física, para que qualquer pessoa possa acompanhar.  Entre os mais espetaculares 

destacam-se: desfiles de planetas 01/03/2018 a 08/03/2018, chuvas de meteoritos 04/05/2018 a  

, encontro de Vênus com a Lua 16/07/2018, eclipse lunar total e parcial 27/07/2018, uma 

impressionante aproximação de Marte com a Terra 31/07/2018 , aproximação do Asteróide 

20I5TBI45 (Halloween) 11/11/2018. 

Será confeccionado um calendário com ilustrações artísticas.O calendário ajudará na divulgação 

da programação do grupo “ASTROVALE” que fará observações na maioria dos eventos. 

 

 
Apoio:  
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SINT0999 - CIÊNCIA NOSSA DE CADA DIA (BIOLOGIA): 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JEFERSON RODRIGO LIMA,CRISLANE DE SOUZA SANTOS,EVERTON LUIZ DE PAULA 

,TADEU SEBASTIÃO ALVES ,MÁIRA REGIANE VENTURA ROCHA,KELLY CRISTINA 

KATO,LARISSA MAHALHÃES DE ALMEIDA MELO,FERNANDO ARMINI RUELA 

 
E-mail: rodrigo.ufvjm@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto de extensão Ciências Nossa de Cada Dia objetivou a divulgação das 

Ciências Naturais (Química, Física e Ciências Biológicas) por meio de palestras e experimentos 

realizados pelos estudantes, monitorados por professores e alunos de graduação da UFVJM. O 

projeto proporcionou um contato dos estudantes com atividades experimentais e a percepção de 

que as Ciências Naturais, em especial a biologia, está presente em sua vida e pode ajudá-los a 

compreender seu cotidiano. A metodologia relacionada à biologia, buscou relacioná-la com 

aspectos do dia-a-dia, utilizando como ferramentas: i) a apresentação de taxidermia juntamente 

com alguns exemplares de animais taxidermizados e um breve relato da importância da 

preservação ambiental; ii) apresentação e comparação de um esqueleto humano e de uma 

espécime de cachorro do mato; iii) apresentação de espécimes de flebotomíneos (vetor da 

leishmaniose) e Triatoma sp (vetor da doença de Chagas) e uma pequena explicação da ligação 

entre essas patologias e os animais expostos, seguidos de uma exposição de figuras contidas 

num atlas impresso do Ministério da Saúde. A proposta consistiu na visitação de estudantes das 

escolas de Diamantina entre os dias 26 de fevereiro e 09 de março de 2018. Num primeiro 

momento foram realizadas divulgações nas escolas e organizou-se um cronograma de visita para 

agendamento das mesmas. Os visitantes foram conduzidos à sala destinada ao Parque das 

Ciências, no Campus I/UFVJM onde estavam os estandes e as visitas ocorreram de forma 

dinâmica. Comprovado pela curiosidade e participação, números de dúvidas e perguntas 

realizadas, somado ao grande índice de satisfação, observou-se que ainda há dificuldades dos 

alunos em compreender conteúdos relacionados às ciências naturais, porém estas dificuldades 

podem ser minimizadas através da utilização de aulas experimentais, que auxiliam na 

compreensão dos temas abordados e em suas aplicações no cotidiano, já que proporcionam uma 

relação entre a teoria e a prática. Espera-se que além de contribuir para a divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico à população, o projeto motive as escolas a utilizarem a 

experimentação no ensino de ciências. Ressalta-se a importância da aproximação da UFVJM 

junto à comunidade, mostrando aos alunos um pouco do cotidiano da Universidade e 

estimulando o interesse  em relação à graduação uma vez que a abordagem dos conteúdos 

envolve algumas pesquisas já desenvolvidas na instituição. 

 
Apoio: PROEX, UFVJM 
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SINT1000 - Ciência Nossa de Cada Dia: a Química e suas 

contribuições 
 

TADEU SEBASTIÃO ALVES ,JEFERSON RODRIGO LIMA,CRISLANE DE SOUZA 

SANTOS,EVERTON LUIZ DE PAULA ,MÁIRA REGIANE VENTURA ROCHA,KELLY 

CRISTINA KATO,FERNANDO ARMINI RUELA 

 
E-mail: tadeualves1991@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O ensino das Ciências Naturais no Brasil teve início na década de 50, tendo como 

objetivo principal a formação de jovens investigadores impulsionando as pesquisas e avanço da 

tecnologia e o progresso do país, algo muito positivo, uma vez que o Brasil passava pelo 

processo de industrialização. À medida que os anos foram passando e a industrialização 

estabilizou o ensino das disciplinas Biologia, Física e Química precisou ser repensado e muitos 

educadores, dos diferentes graus de ensino, estavam diante de um desafio: fazer com que o 

ensino das ciências naturais atingisse o cotidiano dos estudantes, atendendo de alguma forma as 

necessidades e interesse dos estudantes. 

Apesar de todo avanço e discussão, o ensino dessas disciplinas ainda é bastante tradicional, 

levando os estudantes memorizar inúmeras fórmulas, reações e propriedades, mas sem 

relacioná-las com a forma natural que ocorrem na natureza. Isso ocasiona a falta de 

interconexão entre os conteúdos abordados e a relação com o cotidiano do educando, tornando-

se distantes da realidade e difíceis compreensão o que possivelmente contribui para um 

aprendizado fragmentado e o desinteresse por grande parte do corpo discente ocasionando, na 

maioria das vezes, a um baixo rendimento escolar. 

Uma forma mudar essa realidade é desenvolver um ensino contextualizado, em que o estudante 

associe os conteúdos que o professor desenvolve ao longo do ano letivo com seu cotidiano. 

Uma proposta para essa contextualização é a realização de experimentos, utilizando em 

especial, materiais do cotidiano. Dessa forma, a inclusão da experimentação, mesmo que de 

forma simples, é de suma importância, pois, além de demonstrar fenômenos palpáveis e de 

significados concretos, pode propiciar ao estudante analisar estes fenômenos de forma 

investigativa.  

O presente projeto teve como principal objetivo discutir a importância da utilização de 

atividades práticas no conteúdo de Ciências Naturais (Química, Física e Ciências Biológicas), 

ofertando aos alunos uma complementação do conteúdo já estudado. Na área de Química, em 

especial, foram desenvolvidos experimentos envolvendo conceitos de ácido-base e reações de 

óxido-redução, sempre correlacionados com questões do dia a dia. Espera-se que além de 

contribuir para a divulgação do conhecimento científico e tecnológico à população, o projeto 

motive as escolas a utilizarem a experimentação no ensino de ciências. 

 

 
Apoio: PROEX, UFVJM 
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SINT1001 - Cinema e Educacao: Problematizando o Cotidiano 
 

JOSELIA BARROSO QUEIROZ LIMA,ELISSAMA FRANCO TURCO 

 
E-mail: joseliabqlima@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto de extensão se fundamenta na necessidade de intervir nos modos de pensar 

das pessoas que, cotidianamente, tem  a função de educar e de promover novos processos 

cognitivos capazes de transformar a realidade social. Após elencar temas que compõem os 

problemas sociais cotidianos, mapeando-os, escolhemos trabalhar com o grupo de modo a 

recompor a historia social do bairro. Usamos a linguagem do cinema de forma a construir 

narrativas e ainda temos feito uso de filmes  projetados ao longo do projeto, ainda em curso. 

Conforme lei 13006/ 2014; o cinema nos espaços da educação publica visa incentivar a 

produção do imaginário social brasileiro e a promoção da cultura áudio visual. Durante a 

construção do trabalho, desenvolvemos duas oficinas de produção de memória Ilustrada. As 

mulheres desenharam suas memorias, ilustrando a visão do território do Rio Grande. Discutiu-

se sobre o território, como ele é formado e qual a sua historia, entrelaçado com as historias 

dessas mulheres, que em sua maioria nasceram e cresceram no bairro do Rio Grande ou na 

cidade de Diamantina. Pela Oficinas de Fotografia,  conhecemos e refletimos sobre a paisagem 

do Rio Grande e  sobre as atividades diárias das mulheres, obtendo dados de memorias do Rio 

Grande e das mesmas. Nos costumes, no cotidiano, nos trajes, festas e comemorações 

registradas nas imagens os saberes e as vivencias emergiram. O  filme “Vida de menina”, 

inspirado no livro de Helena Morley, garota que morou em Diamantina no final de séc.XIX, 

gerou emoção entre as mulheres, provocando debates sobre temas como: velhice, paisagem da 

cidade, os netos, a família, o garimpo e a esperança de encontrar diamantes. Muitas foram 

esposas de garimpeiros, outras só conheciam a história dos diamantes, mas nunca tinha visto o 

garimpar. Com a exibição, as mulheres tiveram a oportunidade de visitar exposição sobre Chica 

da Silva no Teatro municipal. Puderam rever o espaço do teatro, evocando memorias do tempo 

em que ele era usado como cadeia. Fundamentando em Santos(2011),entendemos que o 

território é objeto de ação social. Nas narrativas visualizamos os significados dirigidos ao Rio 

Grande: as áreas de lazer, onde trabalho e diversão se misturavam, lavadeiras e banhistas se 

divertiam. Entendemos a ação do patriarcado na historia delas, como ele afetou a socialização,  

tendo a igreja como instrumento de união da comunidade.Tudo isto remete a  território e a 

Santos (2011): as pessoas em suas acoes o formam e o transformam. 

 

 
Apoio: PROCARTE/UFVJM 
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SINT1002 - Comunidades do Campo nas Escolas: uma experiência de 

extensão e educação em escolas do campo 
 

MAURICIO TEIXEIRA MENDES,DIOGO NEVES PEREIRA 

 
E-mail: mauricioedocampo@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Projeto de Extensão Comunidades do Campo: Conhecendo seus Sujeitos, Saberes e 

Realidades surgiu em julho de 2016 e tem como objetivo central contribuir com a construção de 

contextos político-institucionais de legitimação da produção e divulgação de saberes próprios às 

comunidades do campo. Dentre suas principais formas de atuação está o estabelecimento de 

parcerias com escolas do campo. Foram criadas parcerias com uma escola do município de 

Veredinha (E. Família Agrícola de Veredinha) e com duas de Itamarandiba (E. E. Padre João 

Afonso e E. E. Maria Raimunda de Andrade Neves). Estudantes do Ensino Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos produziram episódios de programa de rádio com temas que 

envolviam suas realidades. Tal programa é divulgado pelo Projeto em plataformas da internet, 

além de veiculado pela Rádio Universitária UFVJM. O presente trabalho sistematiza a 

experiência acumulada com esta atuação, refletindo sobre seus limites, potencialidades e 

desdobramentos. Com foco no processo de criação dos episódios, a análise é feita a partir de 

cinco eixos. Primeiro, a interdisciplinaridade: os temas trabalhados acionam conteúdos de várias 

áreas do conhecimento, permitindo a colaboração entre diversos professores. Segundo, o uso de 

novas tecnologias: para a criação dos materiais de áudio são utilizadas ferramentas tecnológicas, 

com destaque para telefones celulares, o que estimula o uso pedagogicamente orientado desses 

instrumentos. Terceiro, a produção textual: os áudios criados advêm de argumentos 

anteriormente textualizados, o que incentiva o exercício da escrita. Quarto, a valorização dos 

sujeitos e das culturas locais: os temas trabalhados (biografias, produtores de saberes, histórias 

de comunidades etc.) incitam os estudantes a compreenderem suas realidades e a valorizarem 

suas origens. Quinto, o esboço de nova relação com a Universidade: completando o ciclo de 

atuação com os estudantes, o Projeto, por três vezes, promoveu suas visitas ao Campus JK da 

UFVJM, nas quais simbolicamente entregaram seus episódios e conheceram múltiplos espaços 

formativos. Essas ações colaboraram com a valorização dos saberes do campo e incentivaram os 

estudantes a ingressar no ensino superior. Considerando tais eixos de análise, o trabalho conclui 

pela relevância da estruturação de iniciativas alicerçadas nos princípios da Educação do Campo, 

com a construção de contextos ampliados de diálogo (entre Universidade, comunidades, escolas 

e jovens do campo etc.). 

 
Apoio: PIBEX/PROEXC/UFVJM 
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SINT1003 - CONSTRUINDO A PRÓPRIA HISTÓRIA: racismo e 

representatividade da criança negra na literatura infantil. 
 

GERUZA DE FÁTIMA TOMÉ SABINO,DAVIDSON BRUNO DA SILVA,HIANA FERREIRA 

SANTOS,FILLIPE CARDOSO COSTA 

 
E-mail: geruzaft@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: CONSTRUINDO A PRÓPRIA HISTÓRIA: racismo e representatividade da criança 

negra na literatura infantil, é um projeto de extensão submetido e aprovado no edital sobre arte e 

cultura – PROCARTE/UFVJM, no ano de 2017, cujo número do registro é 026.2.035-2017. 

Teve como principal finalidade trabalhar com questões relacionadas ao racismo na infância, em 

um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, localizada em um bairro periférico da 

cidade de Diamantina, Bela Vista, por meio de uma obra literária cuja história foi construída 

pela coordenadora do projeto. A implantação do projeto no CMEI, que lidou com duas turmas 

num total de 50 crianças, contou com o apoio irrestrito da equipe pedagógica, da gestão da 

escola, do município e da Superintendência Regional de Ensino. A narrativa do primeiro livro 

“Eu posso ser... o que eu quiser ser!”, texto base que serviu de ponto de partida para o trabalho 

na escola, explicita as aflições e questionamentos da protagonista, Eduarda, uma menina negra 

de cinco anos de idade, que sonhava em ser princesa. A proposta era que as crianças do CMEI, 

depois de ouvirem e conversarem sobre a história, pudessem iniciar reflexões sobre o assunto, 

cujo longo processo, absorvido pela prática pedagógica, contribuiria para o desenvolvimento de 

um novo olhar das relações familiares e sociais, ampliando suas expectativas e sonhos, 

viabilizando questionamentos sobre os “lugares” naturalizados, definidos pela cor da pele ou 

classe social. A expectativa era contribuir para que as crianças, ao final do processo, ao 

experimentarem o desafio de protagonizarem as suas próprias histórias e fantasias, por meio de 

seus desenhos e narrativas, fossem capazes de desejar outras e novas histórias para as suas 

vidas, muito mais ampliadas. Assim, a narrativa do segundo livro “Clube da alegria”, foi 

elaborado a partir da vida e das histórias contadas pelas crianças, por meio de seus desenhos, 

dando continuidade ao primeiro livro. Compartilhar essa história na escola, proporcionou uma 

circunstância dialógica, na qual as crianças, especialmente as de pele negra, puderam se 

identificar com os conflitos da personagem e também se posicionarem a favor do diverso, da 

liberdade de escolha sobre as cores, sobre o que vestir, sobre o que e como brincar, e da 

possibilidade de estabelecerem, dentro de parâmetros éticos, um comportamento solidário, no 

qual as histórias da própria vida não devem se mirar em padrões predefinidos e estereotipados. 

 
Apoio: PROEXC-UFVJM; PPGED; CMEI BELA VISTA; PREFEITURA MUNICIPAL 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
1
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT1004 - DA CONTRAVENÇÃO À EDUCAÇÃO: UMA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DE 

MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL 
 

REGIANE PEREIRA DOS SANTOS,WEDERSON MARCOS ALVES,MAURO LÚCIO 

FRANCO,MARIA JOSÉ DA SILVA GONÇALVES 

 
E-mail: regysantos@live.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este projeto se iniciou em março de 2013 com o objetivo de reaproveitar máquinas 

caça-níquel apreendidas pela Polícia Civil de Teófilo Otoni e região, transformando-as em 

objetos de aprendizagem, voltados para o ensino de matemática, lógica e na área de saúde. Após 

receber os equipamentos, estes passam por uma limpeza e triagem para ver o que pode ser 

aproveitado. Após verificar o seu funcionamento as máquinas são desmontadas para análise da 

configuração de hardware. A verificação do hardware da máquina é muito importante, pois 

temos várias configurações, por exemplo, algumas máquinas possuem seu sistema operacional 

instalado em Flash Card e outras em Hard Disk. Com a participação de bolsista do PIBEX e de 

voluntários do Grupo PET- Novas Tecnologias Voltadas para o Ensino, sete máquinas foram 

recuperadas. Além disso, foram incorporados dentro desta proposta o desenvolvimento de jogos 

educacionais utilizando softwares livres como ferramentas no ensino da matemática e na área da 

saúde. Somado aos softwares livres tem-se utilizado o sistema operacional Ubuntu e dentre os 

jogos utilizados podemos citar o Tux of Math Command, que explora as operações básicas da 

matemática, visando estimular o raciocínio lógico dos alunos. Um subprojeto, também 

relacionado ao uso das máquinas caça-níquel, aqui chamado de “Lavar as Mãos” está em 

desenvolvimento. Por meio deste objeto os alunos/visitantes podem visualizar se as suas mãos 

estão “limpas”. Algumas máquinas caça-níqueis são construídas tendo uma base de madeira 

(como se fosse uma caixa). É exatamente esta caixa que é utilizada para a construção deste 

projeto museográfico. Neste projeto, foi feita uma adaptação nas máquinas de modo que seja 

possível para a criança ver como está suas mãos em relação a sua higiene. A caixa da máquina 

cria um ambiente escuro e com o auxílio de uma luz especial juntamente com uma câmera de 

infravermelho instalados dentro da caixa, é projetada a imagem das mãos da criança em uma 

tela externa à máquina, podendo visualizar toda a “sujeira” contida nela. Em seguida essas 

crianças são orientadas, através de vídeos, cartazes e panfletos a como lavar as mãos 

adequadamente. Para divulgação dos projetos ao público externo, as máquinas estão em 

exposição no Parque da Ciência do Campus do Mucuri, junto a outros projetos museográficos. 

Outra forma de divulgação é por meio do projeto Ciência na Escola. 

 
Apoio: PET - NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS PARA O ENSINO; PIBEX/PROEXC - 

PELA CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO 
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SINT1005 - FÍSICA E CIÊNCIA NOSSA DE CADA DIA: RELATO 

DE CASO 
 

MÁIRA REGIANE VENTURA ROCHA,CRISLANE DE SOUZA SANTOS,JEFERSON 

RODRIGO LIMA,KELLY CRISTINA KATO,EVERTON LUIZ DE PAULA ,TADEU SEBASTIÃO 

ALVES ,FERNANDO ARMINI RUELA 

 
E-mail: maira_regiane@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto Ciência Nossa de Cada Dia tem como intuito a divulgação das Ciências 

Naturais (Química, Física e Ciências Biológicas) por meio de palestras e experimentos 

realizados pelos próprios estudantes participantes das escolas púbicas de Diamantina. Tais 

atividades são realizadas sob a supervisão dos professores e alunos de graduação da UFVJM.  

Esse projeto consiste basicamente em demonstrar a natureza experimental das Ciências 

Naturais, buscando relacioná-la com aspectos do nosso cotidiano. À medida que seu 

desenvolvimento avança espera-se que os estudantes percebam que as Ciências Naturais estão 

presentes em sua vida e que essas disciplinas podem ajudá-los a compreender muitos dos 

problemas dos quais ouvem falar e dos quais são informados pelos meios de comunicação.  

A divulgação do projeto se deu através de visitas às escolas públicas da área de atuação da 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina e também pelos meios de comunicação. Os 

estandes de atividades experimentais foram montados no espaço Parque das Ciências, no 

Campus I da UFVJM. Em especial para área da Física os experimentos consistiam em: i) 

demonstração de maquete construída com material reciclado pela equipe que estava associado a 

uma placa solar que acendia e apagava as luzes acopladas à maquete da casa com lâmpadas de 

LED; ii) demonstração e explicação do pêndulo de Newton, de espelhos (côncavos e convexos), 

espectroscópio e disco de Newton.  

Foram notórios o entusiasmo e interesse dos alunos pelos experimentos, comprovados estes pela 

grande curiosidade e participação nas realização das atividades, números de dúvidas, perguntas 

e questões realizadas, somado ao grande índice de satisfação em relação aos questionamentos a 

respeito da maneira como foram desenvolvidos os experimentos, observou-se que ainda há 

dificuldades dos alunos em compreender conteúdos relacionados às ciências naturais, porém 

estas dificuldades podem ser superadas/minimizadas através da utilização de aulas 

experimentais, que auxiliam na compreensão dos temas abordados e em suas aplicações no 

cotidiano, já que proporcionam uma relação entre a teoria e a prática.  

 

 
Apoio: PROEX 
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SINT1006 - Grupo Aranã de Agroecologia: 13 anos na elucidação do 

conhecimento agroecológico na UFVJM 
 
TARSILA ESTEVES GONÇALVES DE PAULA ,HULIE GONÇALVES ANDRADE,BRUNO DE 

ARAÚJO MENDES,ARIELE SOUZA MARTINS 

 
E-mail: paula.tarsilaeg@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Estabelecida em uma região abundante em manifestações culturais diversas, onde a 

própria agricultura toma nuances particulares adaptadas as suas condições climáticas, a UFVJM 

traz consigo o preceito de contribuir com o processo de desenvolvimento do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuri, além de buscar não comprometer negativamente as particularidades 

culturais regionais. E ao longo da sua história vem apresentar ações isoladas e mínimas para as 

demandas dos povos do Vale. A fim de suprir a demanda de obter-se conhecimento adequado a 

realidade local em contraste com o modelo de conhecimento convencional proposto, no ano de 

2005 surge o Coletivo discente Grupo Aranã de Agroecologia, que desde a sua formação tem o 

objetivo de aproximar os estudantes num contexto multidisciplinar das particularidades dos 

Vales. Segundo Loures (2009), desde sua formação, o Aranã tem facilitado espaços que 

proporcionam reflexões acerca do modelo de agricultura atual, gera discussões sobre métodos 

sustentáveis e adequados a natureza local. Em virtude disso vem formando profissionais 

sensíveis as necessidades locais que atuem com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e 

estimular a adoção de técnicas que trabalhem de maneira mais consonante possível a agricultura 

sustentável. Durante esse 13 anos de existência o coletivo apresentou diferentes facetas quanto 

aos seus objetivos, se solidificando não só como um grupo estudantil, mais como um grupo de 

forte ação extensionista, tal atributo é corroborado pelas consideráveis parcerias firmadas com: 

Movimentos sociais, Instituições Paroquiais, ONG's, Associações do Vale do Jequitinhonha e 

também na participação de eventos de âmbito nacional e internacional. Proporcionou ações de 

grande valia, como o Estágio interdisciplinar de Vivência, atividade com o bairro cidade nova e 

a formação do coletivo feminista Retalhos de Fulô. É necessário que o modelo de ensino na 

UFVJM seja mais voltado a realidade do seu local de inserção, nesse contexto ações que firmem 

a formação de discentes mais próximos da realidade, são de extrema importância e devem ser 

reafirmadas e apreciadas. O grupo Aranã durante seus 13 anos, se apresenta como uma 

ferramenta importante dessa aproximação da universidade com a comunidade, onde 

proporciona-se um dialogo fluido e forma-se alunos mais receptivos a pluralidade dos Vales 

com autonomia para atuação em suas vertentes. 

 

 
Apoio:  
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SINT1007 - IV Estágio Interdisciplinar de Vivência em Áreas 

Camponesas, Quilombolas e Indígenas do Vale do Jequitinhonha. 
 
MIDIÃ MARCELINA PEREIRA CHAVES,HUGO RIBEIRO RODRIGUES,MAYARA MARIANO 

MARTINS,REGIANE APARECIDA FARIAS FERREIRA,ARIELE SOUZA MARTINS ,ALINE 

WEBER SULZBACHER,ANDRE RODRIGO RECH 

 
E-mail: midia_federal@yahoo.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV), objetiva enriquecer a bagagem dos 

estudantes e jovens das comunidades, através da vivência em realidades camponesas, formando 

cidadãos críticos, entendendo que são sujeitos ativos das transformações sociais. Os estudantes 

envolvidos na organização, com base na coletividade e autonomia estudantil, realizam todo o 

planejamento e execução do processo, além de estabelecer parcerias entre universidade, 

organizações sociais, movimento estudantil e grupos sociais do campo da região do vale do 

Jequitinhonha. 

O EIV é composto por três etapas principais: planejamento, execução e avaliação do estágio. O 

planejamento é a busca de meios de fomento financeiro, articulação de parcerias e assessorias, 

construção político-pedagógica, preparação dos estagiários e das famílias que os receberão 

durante a fase da vivência. A execução é a concretização das ações pensadas no planejamento. 

A avaliação é a reflexão a respeito de todo o processo, visando minimizar os erros para as 

próximas edições, levando em consideração todos os sujeitos que compõem o EIV. 

O processo de planejamento inicia com o histórico do EIV, análise de conjuntura do país, do 

vale e universidade, que atualmente passam por momentos frágeis politicamente e bastante 

inquietação a nível nacional. Há um cenário de lutas, fazendo necessário o debate de assuntos 

que fujam da realidade midiática, levando os sujeitos envolvidos à reflexão da realidade e seus 

objetivos. Os sujeitos envolvidos são: 

poneses. 

 

 

UFVJM que contribuem no diálogo e mobilização das famílias e no processo de construção do 

pensamento crítico dos estagiários. 

Entendendo a diversidade dos povos e comunidades a partir das singularidades de contextos 

sociais, o EIV desempenha papel fundamental na formação de cidadãos comprometidos e 

conscientes através da interdisciplinaridade no respeito aos saberes, conexão com a luta 

camponesa e fortalecimento do compromisso social da universidade. O vale do Jequitinhonha 

possui uma riqueza cultural singular marcada pela luta da classe trabalhadora do campo. Seus 

modos de viver e interagir com a natureza, seus meios de produção e economia solidária são 

desafios frente ao modelo capitalista. 

 

 
Apoio: PROEXT, PIBEX 
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SINT1008 - Modelo didático de baixo custo para aprendizagem de 

biologia celular por alunos do ensino médio 
 

VÍTOR MOURA DE AMORIM,JOÃO BOSCO DE SOUSA JÚNIOR,DANIEL SILVEIRA 

BALZANI GUIMARÃES,ANA VICTÓRIA SILVA DE ABREU,INGRID TEIXEIRA 

SANTOS,AMANDA SOUZA FÉLIX,VIVIAN MACHADO BENASSI 

 
E-mail: vamorim9669@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O ensino da biologia celular possui dificuldade uma vez que os livros texto não são o 

bastante para suprir os conceitos não palpáveis aos alunos, em especial por possuir conceitos 

microscópicos, muitos dos quais abstratos. Como saída, algumas escolas adquirem seus próprios 

microscópios, porém escolas de baixa renda podem recorrer a outros meios para suprir essa 

deficiência de ensino. Dessa forma, objetivou-se elaborar e restaurar maquetes de organelas 

celulares, células procarióticas e eucarióticas, além da maquete de um vírus para apresentação 

em dois eventos científicos à comunidade. Por meio deste tipo de atividade foi possível dar cor 

e forma às figuras planas dos livros e mais sentido às exposições feitas pelos professores em 

sala de aula. Estas maquetes foram confeccionadas com isopor, papel EVA, massa de biscuit e 

tinta, material de fácil acesso e de baixo custo. Vale citar que, os materiais lúdicos foram 

apresentados em um evento de extensão promovido aos alunos de ensino médio da zona rural da 

cidade de Itamarandiba-MG, promovido pela Licenciatura em Educação do Campo, projeto 

Comunidades do Campo, assim como, foram expostos na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, promovida pela UFVJM Diamantina-MG. Vale citar que, no decorrer da execução 

das atividades notou-se um despertado dos alunos por algo novo, colorido e divertido, e 

possibilitou que eles aprendessem conteúdos relacionados à biologia de uma forma mais 

divertida e prazerosa. 

 
Apoio:  
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SINT1009 - O empoderamento das Juventudes do Campo com base 

Agroecológica. 
 
MARIA SEBASTIANA CARMINDO DA SILVA,JESSICA GABRIELA ALCANTARA,CAROLINA 

VANETTI ANSANI 

 
E-mail: mariacarmindo17@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Núcleo de Agroecologia e Campesinato -NAC e o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo–LEC da UFVJM via edital do Ministério do Desenvolvimento Agrário-

MDA e CNPq,  em parceria com organizações do campo do Vale do Jequitinhonha, tais como 

CODECEX, CAV, CAA, Caritas Diocesana de Araçuaí, Caritas Diocesana de Almenara,  

FETAEMG, e PROCAJ, organizaram um projeto com jovens das comunidades do campo das 

regiões do semiárido mineiro: Formação Agroecológica e Cidadã de Jovens do Campo no 

Semiárido Mineiro.Esse projeto foi financiado pela Secretaria de Agricultura Familiar do 

extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, SAF/MDA, a partir das reivindicações da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG iniciado em 2014 e 

encerrado em 2016,utilizou como metodologia a alternância pedagógica, em que os 60 jovens 

inscritos participaram de módulos presenciais de uma semana chamados Jovens Formadores, e 

indiretamente cerca de 900 jovens de todo o semiárido mineiro, os Jovens de Base, onde 

discutiram temas como Identidade, território, agroecologia, economia solidária, entre outros, e 

tinham por compromisso desenvolver em suas comunidades atividades de multiplicação dos 

temas discutidos, bem como a realização de diagnósticos da realidade local, para a proposição 

de uma intervenção materializada em um projeto produtivo. Em busca de dar alguma sequência 

ao projeto desenvolvido na região, a UFVJM, através do NAC e da LEC, em articulação com as 

organizações parceiras, estabeleceu um convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

de Minas Gerais – SEDA, para a viabilização do segundo projeto denominado “Apoio a projetos 

produtivos de base agroecológica de juventudes do campo do vale do Jequitinhonha e Norte de 

Minas”. Com a perspectiva de apoiar os projetos que foram produzidos pelos jovens no primeiro 

projeto. Mas por dificuldades políticas e administrativas acabou por se concentrar no 

fortalecimento da articulação de juventudes do Hiper Alto do Vale do Jequitinhonha. Como 

resultados foi observado um maior protagonismo dos jovens na atuação comunitária e junto às 

organizações e movimento sociais  que foram parceiros do projeto e maior aproximação desses 

com a UFVJM. 

  

 

 
Apoio: AGRADEÇO A TODA EQUIPE DO PROJETO PELO APOIO E DEDICAÇÃO. 
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SINT1010 - O PIBID Diversidade em uma escola do campo: a relação 

escola-comunidade 
 

WILLIASMAR DE SOUSA SILVA,MAURICIO TEIXEIRA MENDES,MAGNO SANTOS 

FERREIRA 

 
E-mail: williasmarsousa1997@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Ao longo do ano de 2017 foram desenvolvidas atividades/projetos junto ao corpo 

docente da Escola Estadual Padre João Afonso, uma das escolas em que o PIBID diversidade 

atua, tendo como público alvo seus estudantes. A temática norteadora de tais atividades foi 

Relação Escola e Comunidade, e surgiu durante discussões da equipe. Foi escolhida por ser 

entendida como um objetivo a ser buscado pelas escolas, especialmente as do campo.  As 

atividades foram desenvolvidas em duas etapas: Planejamento e Execução da atividade. Na 

primeira etapa, desenvolvida com os docentes da escola, buscava-se identificar possibilidades 

de trabalho baseadas no seu planejamento, com o diferencial da busca pela contextualização da 

realidade dos estudantes. A segunda etapa consistia em executar a atividade planejada. Cada 

atividade era realizada durante dois meses, e foram desenvolvidos três projetos durante o ano. O 

primeiro, desenvolvido entre os meses de abril e maio, foi trabalhado a partir da disciplina de 

física buscando vincular conteúdos da área, como Termologia, à práticas desenvolvidas na 

comunidade como a fabricação de telhas. O segundo foi desenvolvido nos meses de junho e 

agosto, a partir dos conteúdos: Biografia, História das comunidades dos estudantes e 

mapeamento, referentes às disciplinas de Língua Portuguesa, História e Geografia. Os 

resultados desse trabalho foram expostos em desfile realizado em comemoração à 

Independência do Brasil, pela própria escola. O terceiro, realizado entre setembro e outubro, 

trabalhou a partir da disciplina Educação Física o conteúdo Jogos e brincadeiras. O projeto 

levou em consideração a escassez de espaços e opções de lazer na comunidade e consistiu em 

uma oficina de bolhas de sabão gigantes. Em paralelo às atividades supracitadas, integrantes do 

PIBID e docentes da escola participaram de formações teóricas em que, a cada mês, um grupo 

estudava e apresentava capítulos do livro “Panorama da Educação do Campo”, possibilitando a 

compreensão de aspectos histórico sociais da construção da educação do campo. Todas as 

atividades realizadas foram sistematizadas, o que resultará em breve na produção de uma 

cartilha de experiências didáticas que poderá vir a ser utilizada como parâmetro por educadores 

do campo. Por fim, destacamos o quão foram importantes essas atividades para nós, enquanto 

futuros educadores do campo, e o quão significativamente elas contribuíram para nos 

efetivarmos enquanto produtores de conhecimento junto ao corpo escolar. 

 
Apoio: PIBID/UFVJM 
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SINT1011 - PARQUE DA CIÊNCIA DA UFVJM 
 

MARIA JOSÉ DA SILVA GONÇALVES,VANESSA CARDOSO DE SOUZA,MAURO LÚCIO 

FRANCO,WEDERSON MARCOS ALVES,REGIANE PEREIRA DOS SANTOS,ALESSANDRA 

ALVES DA SILVA OLIVEIRA 

 
E-mail: theia@hotmail.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Parque da Ciência da UFVJM, campus do Mucuri é um projeto que aborda diversas 

áreas do conhecimento nas ciências naturais, possibilitando o despertar do espírito científico em 

alunos da Educação Básica e demais visitantes, estabelecendo ligação entre ciência, tecnologia e 

a vida cotidiana. O projeto foi inaugurado em outubro de 2009, durante a Semana Nacional da 

Ciência e Tecnologia e está localizado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - Campus Mucuri. Considerando que a maioria dos Museus de Ciência e Tecnologia 

estão localizados nos grandes centros do país, o Parque da Ciência da UFVJM é um exemplo de 

poucos espaços de ciências que se encontram no interior do Brasil, contribuindo com a 

educação e popularização da ciência, principalmente, no Vale do Mucuri. O Parque tem a 

colaboração de discentes voluntários, bolsistas da PROACE, PIBEX, Pibid Interdisciplinar 

(Física/Matemática) e do Grupo PET/ Novas Tecnologias Voltadas para o Ensino. Atualmente, 

o projeto é financiando pelo PROEXT/MEC/SESu, CNPq e CAPES. O Parque possui mais de 

40 atrativos, envolvendo diversas áreas do conhecimento, como Matemática, Física, Biologia, 

Astronomia, sempre em constante desenvolvimento. Os visitantes possuem a oportunidade de 

explorar, experimentar e descobrir os segredos por trás de "coisas que acontecem todos os dias à 

sua volta", como exemplo os quadros de ilusão de ótica, uma cadeira de pregos nomeada 

“Cadeira do Faquir” e observação de como ocorrem às descargas elétricas (raios) através da 

“Máquina de Bonetti”. O Parque recebe em média três visitas semanais, de escolas da cidade e 

região, atendendo cerca de 60 alunos por vez. Quando o Parque da Ciência é solicitado para ir 

às escolas, temos o “Ciência na Escola” onde são levados vários atrativos do Parque, com 

intuito de atender uma maior demanda, pois apesar da universidade dar suporte financeiro 

através do incentivo da Pró-reitoria de Extensão - PROEXC disponibilizando ônibus para 

transportar os alunos, algumas vezes a quantidade de alunos é muito superior ao número de 

ocupantes do veículo, não sendo possível deslocar todos até à UFVJM. O “Ciência na Escola” 

atende em média 300 alunos por visitação diária. O agendamento para visitas no Parque da 

Ciência e para o Ciência na Escola são realizados com a equipe do Parque, através do site 

www.ufvjm.edu.br/parquedaciencia ou por e-mail: pcufvjm@gmail.com. O transporte é 

disponibilizado para escolas públicas situadas até 20 km da universidade. 

 
Apoio: PROEXT/MEC/SESU; CNPQ; CAPES; PET/ NOVAS TECNOLOGIAS VOLTADAS 

PARA O ENSINO 
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SINT1012 - Pequenos Curiosos: Ilusões de Ótica 
 

MARIANA MARQUES DA SILVA,FLAVIANA TAVARES VIEIRA TEIXEIRA 

 
E-mail: nanacvo@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: As atividades do projeto “Pequenos Curiosos” se iniciaram em 2012. Foram 

publicados 24 livros infantis. Já participaram deste projeto, como Ilustres Ilustradores, 387 

crianças de 8 a 12 anos de 15 escolas de Diamantina e Gouveia 

Para realização do projeto, são desenvolvidas histórias abordando temas do cotidiano com uma 

abordagem esclarecedora no formato científico, estas são lidas para as crianças. Após a leitura e 

compreensão do texto, os pequenos curiosos são convidados a ilustrarem as histórias no formato 

livre. A reunião do texto e das ilustrações dá origem a um pequeno livro. Este livro tem como 

ilustradores todas as crianças que colaboraram com os desenhos. 

 O objetivo é incentivar crianças a ampliarem o interesse pela ciência e se sentirem motivadas a 

continuarem seus estudos.  

Tendo-se como motivação, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2017 

(SNCT-2017), desenvolveu-se livros abordando a matemática. Como resultado, produziu-se os 

livros “A Geometria e as Ilusões Óticas” e “Matemática nas Constelações” em turmas do ensino 

fundamental da E. E. Augusto Aires da Mata Machado e da E. E. Aurélio Pires em 

Gouveia/MG.  De modo geral, tanto as crianças quanto os professores e diretores se mostraram 

satisfeitos com os livro. 

Esta é uma forma diferente e eficaz para divulgação e aproximação da ciência aos estudantes de 

ensino fundamental. Estes pequenos curiosos, além de serem colaboradores em livros, fazem a 

divulgação do trabalho em seus lares junto às suas famílias e amigos. O retorno das crianças, 

suas famílias e escolas tem sido muito positivo. Os livros publicados são distribuídos 

gratuitamente às crianças participantes do projeto bem como às bibliotecas das escolas 

colaboradoras. Os livros podem ser visualizados e baixados gratuitamente em 

www.ufvjm.edu.br/site/pequenoscuriosos. 

 

 
Apoio: PROEXC/UFVJM 
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SINT1013 - Planetário Discovery e o Telescópio Orion 
 
RHAMON COUTO DE SOUZA,KALLEL SILVANO FRANÇA SANTOS,MATEUS PIMENTEL 

DE CASTRO,NADIM LOURES EL-AWAR,PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DOS 

SANTOS,MAURO LÚCIO FRANCO 

 
E-mail: rhamoncouto@hotmail.com.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O Planetário Discovery e o Telescópio Orion e um projeto de extensão da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus do Mucuri, que iniciou em 

dezembro de 2016. Os recursos para aquisição dos equipamentos foram obtidos através do 

edital PROEXT/MEC/SESu/2016. O planetário, consiste em um domo inflável de 6 metros de 

raio e 3,5 metros de altura, sendo o primeiro do Vale do Mucuri com capacidade para 60 

espectadores crianças ou 40 adultos por seção. O sistema de projeção consiste em um projetor 

de 2.400 lumens e contraste de 500.000:1, para projetar planetas, constelações e aglomerados ao 

público. O sistema é refrigerado e os vídeos possuem narração em português. Para o público em 

geral, comunidade acadêmica e externa, o planetário está aberto toda quarta-feira, das 16h às 

21h. 

O equipamento projeta vídeos tridimensionais de Astronomia, mostrando uma visão sobre os 

planetas, constelações, estrelas e o universo de uma forma interativa contemplando todas as 

faixas etárias com informações visuais em 3D. As visitas ao planetário são realizadas em sua 

maioria no Campus do Mucuri, mas o projeto disponibiliza agendamentos através do site do 

parque da Ciência para escolas e comunidade em geral.  

Já o Telescópio Orion está disponível para observação noturna em dois dias da semana: quarta-

feira e quinta-feira, das 18h às 21h, sempre quando as condições climáticas estiverem favoráveis 

para observação. O telescópio é montado dentro do campus e a observação é aberta para o 

público em geral, sem necessidade de agendamento. O projeto oferece capacitação aos 

estudantes bolsistas do PIBEX, PIBID, PET, PROACE e demais colaboradores que se 

interessam pelo ramo da Astronomia. Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 

Vale do Mucuri, aproximadamente 1000 espectadores puderam observar a Lua, Júpiter e 

Saturno no mês de outubro de 2017 na cidade de Teófilo Otoni. Na cidade Malacacheta, o 

projeto foi apresentado em uma escola pública da cidade para o público em geral em parceria 

com a Secretaria de Educação. No mês de novembro o projeto participou da abertura Feira de 

Ciências “Amostrar” no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais na cidade de Araçuaí – MG. 

Para 2018, além do planetário, as escolas poderão agendar o telescópio para vistas na própria 

escola no período noturno. 

 

 
Apoio:  
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SINT1014 - PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES: DIÁLOGOS 

ENTRE O IFNMG E A COMUNIDADE 
 

FERNANDO ANTONIO THOME ANDRADE,RONY ENDERSON DE OLIVEIRA 

 
E-mail: fernando.thome@ifnmg.edu.br 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Habitualmente, vivemos em uma comunidade sempre “ouvindo falar” sobre as 

dificuldades existentes na região e por vezes até “achamos” poder solucionar algumas delas com 

o nosso próprio conhecimento. Na direção de contribuir para a consolidação do IFNMG como 

agente de desenvolvimento, torna-se necessário ter um instrumento para definir com maior 

precisão as situações-problema de uma região e poder  conhecer a realidade e os problemas 

enfrentados pela comunidade. Assim, pretendemos “ouvir” a comunidade realizando entrevistas 

por meio de Grupos Focais para definirmos as reais situações-problema das comunidades para 

podermos buscar soluções. O projeto portfólio tem como objetivo descrever as situações-

problema das comunidades onde os Campi estão inseridos e propor soluções tecnológicas 

advindas das áreas de extensão, pesquisa e ensino do IFNMG, por meio de programas, projetos 

ou atividades. Os grandes beneficiados pelo projeto foram as comunidades, os distritos, os 

Campi do IFNMG e os servidores docentes, técnicos administrativos, estudantes e egressos. A 

metodologia utilizada foi a aplicação de questionários e cadastramento de situações-problemas 

que culminou na geração de uma banco de dados. Como resultado tivemos envolvimento da 

comunidade interna e externa na busca de situações problemas para criação de bancos de dados 

e banco de soluções e o conhecimento da realidade no qual estamos inseridos. Para a elaboração 

do Portfólio de Oportunidades foram realizadas reuniões com as lideranças empresariais, 

comunitárias e coletividade de cada município-sede dos Campi informando sobre a realização 

do projeto e solicitando auxílio para a realização das entrevistas das situações-problema por 

meio de Grupos Focais com o objetivo de obter o maior número de informações obtidas com os 

dados primários sobre as fortalezas e fragilidades das comunidades pesquisadas. Portanto, tendo 

como base o desenvolvimento do projeto no ano de 2017, ressaltamos que, com a implantação 

do portfólio no IFNMG, houve o envolvimento de servidores, alunos e da comunidade externa 

no intuito de buscar as situações problemas, e com isso desenvolveram o espirito observador e 

passaram a observar de forma mais critica a sua realidade. 

 
Apoio: PRO-REIORIA DE EXTENSÃO IFNMG 
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SINT1015 - Pré Enem: atividades voltadas para o aprendizado de 

Física, Química e Matemática nas escolas públicas de Diamantina 
 

LUIZ HENRIQUE CORDEIRO ROCHA,EVERTON LUIZ DE PAULA ,ALESSANDRO 

CALDEIRA ALVES 

 
E-mail: luizhcr1@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Atualmente, o instrumento de seleção para o Ensino Superior público ocorre por meio 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  Segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) dentro da política expansionista do Ensino Superior foram 

implementadas mudanças no exame que contribuíram para a democratização das oportunidades 

de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), para a 

mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio.  

Porém, apesar de toda preocupação com a popularização do acesso ao ensino público superior o 

que se tem visto é um baixo desempenho no ENEM das instituições públicas, sobretudo, nos 

âmbitos federal e estadual. Em 2015, por exemplo, o rendimento na prova de Matemática das 

escolas públicas estaduais foi o menor entre as escolas federais, privadas e municipais. Essa 

discrepância acentua-se na área de Ciências da Natureza.  

No Brasil, o Ensino Médio da rede pública, em sua grande maioria, encontra-se defasado do 

ensino na rede privada. Isso coloca os alunos da rede privada com uma certa vantagem nos 

diferentes processos seletivos, em especial, no ENEM uma vez que a maior parte desses buscam 

ingressar no ensino superior em faculdades públicas, agravando o acesso das classes sociais 

menos favorecidas ao ensino superior.  

Neste sentido, surgem iniciativas de extensão que tenham por objetivo auxiliar os estudantes das 

escolas públicas na preparação para o ENEM. Assim, destacam-se os trabalhos desenvolvidos 

pelas Universidades Federais de São João del Rei, Federal Fluminense, Juiz de Fora e Ouro 

Preto. Na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),  baseado na 

tríade ensino-pesquisa-extensão, foi desenvolvido o projeto Pré-Enem com aulas dos conteúdo 

das disciplinas de Física, Química e de Matemática para o ENEM, tendo como objetivo 

principal preparar os estudantes nas supracitadas disciplinas.  

Os estudantes participantes do projeto eram provenientes de três escolas públicas de 

Diamantina, sendo que as aulas foram desenvolvidas no período vespertino, duas vezes por 

semana, no Campus I da UFVJM.  

Os conteúdos trabalhados foram selecionados de acordo com a frequência no ENEM. Assim, 

um recurso utilizado para fixação dos conteúdos foi a resolução de questões de edições 

anteriores, pois além de ser uma aplicação prática dos assuntos abordados, familiarizava  o 

estudante com a abordagem adotada pelo ENEM. 

 

 
Apoio: AGRADEÇO A PIBEX PELA BOLSA 
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SINT1016 - SALA DE ASTRONOMIA: UMA VIAGEM 

ESPETACULAR PELO SISTEMA SOLAR. 
 

LUAN SOUSA XAVIER,MAURO LÚCIO FRANCO,DALILA GONÇALVES MONÇÃO 

 
E-mail: luansousaufvjm@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho surgiu como forma de avaliação dos alunos do 7º período do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFVJM após a apresentação dos trabalhos cujo tema era 

“Introdução a Astronomia”. Ainda como forma de avaliar, os trabalhos feitos no estudo de 

Astronomia, os mesmos foram expostos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do 

Vale do Mucuri, UFVJM/Campus do Mucuri em parceria com o Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais, Campus Teófilo Otoni. De forma que despertassem curiosidade e interesse sobre 

as maravilhas do Universo. 

A sala de Astronomia, criada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia apresentou os 

conceitos: Formação da Terra, Formação da Lua, o Sistema Solar, Estações do ano e Eclipses, 

formam utilizados como recursos didáticos: maquetes, fotografias, Datashow e curiosidades, 

buscando sempre uma forma de chamar a atenção do público presente. 

Na sala temática, setas coladas ao chão orientavam o percurso da viagem dos tripulantes. 

Inicialmente o interior da Terra era representado através de uma maquete que mostrava as três 

camadas da Terra. Em seguida foi relatada a principal teoria sobre a formação da Lua. Logo 

após, os visitantes foram apresentados ao Sistema Solar, que foi montado com estrutura de cano 

PVC, cortina e isopor. O Sol, de lâmpada LED, os oito planetas feitos de bolas de isopor e cada 

planeta continha uma plaquinha com especificações dos mesmos. Criou-se um “Varal de 

curiosidades” sobre o Sistema Solar, e ao mesmo tempo foi projetado um vídeo do céu de 

Teófilo Otoni no dia do evento em que era possível visualizar as constelações e planetas mais 

próximos. Por fim os visitantes eram apresentados a maquete que era explicado as fases da Lua 

e as estações do ano, conhecendo também o processo dos eclipses solar e lunar. Essas duas 

últimas maquetes eram compostas do Sol, Terra e Lua, utilizando lâmpadas LED, bolas de 

isopor, caixa de papelão e fios de arame para a montagem e ambas eram manuseáveis de modo 

que a explicação das fases da lua, estações do ano e dos eclipses fossem de forma didático e 

lúdica. 

O trabalho foi exposto na UFVJM e no IFNMG na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e 

teve aproximadamente 700 visitantes nos três dias de evento, tivemos como público alunos de 

várias escolas de Teófilo Otoni, públicas e particulares, dos mais variados níveis de ensino. 

Tendo em vista a repercussão do trabalho, viu-se necessário mantê-lo fixo no Parque da Ciência, 

para que outras pessoas pudessem conhecê-lo. 

 
Apoio: PROEXT/MEC/SESU/CNPQ 
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SINT1017 - UNIVERSIDADE DAS CRIANÇAS – UFVJM (UC-

UFVJM): AÇÕES INTEGRADAS PARA A CRIAÇÃO DA REDE 

MINEIRA DE UNIVERSIDADE DAS CRIANÇAS 
 

ANA BEATRIZ PAIXAO DE QUEIROZ,ROSILEIA SOARES ROCHA,TATIANE MENDES 

GONÇALVES,NÚBIA DE SARA ABREU ,CAIK CODEIRO DE MACEDO,ELAINE MARIA 

SOUZA,CECÍLIA EMÍLIA PORTO DA ASSUNÇÃO,LUANA PEREIRA LEITE SCHETINO 

 
E-mail: ana_beatriz.queiroz@hotmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: O projeto de extensão “Universidade das Crianças – UFVJM (UC-UFVJM), ações 

integradas para a criação da Rede Mineira de Universidade das Crianças", tem como principal 

objetivo transmitir às crianças das escolas públicas de Diamantina a paixão pela ciência. 

Adicionalmente visa levá-las a descobrir e a redescobrir o próprio corpo, de forma a valorizá-lo 

e a assumir posturas que sejam significativas na promoção da saúde. O trabalho é norteado 

pelos princípios básicos da aprendizagem informal, aprendizagem por livre escolha, 

aprendizagem dialógica, uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e do 

incentivo ao raciocínio crítico e científico.  

As atividades são realizadas inicialmente por dinâmicas em grupo com temas predeterminados 

ou em parceria com as escolas com assuntos já trabalhados nelas. Os conteúdos elaborados 

durante essas atividades (perguntas e respostas) são disponibilizados em ambientes virtuais 

(Facebook, Instagram e site do projeto) na forma de textos ilustrados ou curtas de animação 

produzidos pela Rede Mineira de Universidade das Crianças, em sua sede, na Universidade 

Federal de Minas Gerais. Ademais, o projeto também visa incentivar a divulgação científica 

utilizando-se de (TICs) e idas ao ambiente universitário para visita aos laboratórios com a 

realização do curso Pequeno Cientista da Universidade das Crianças UFVJM e apresentações de 

miniconferências.  

Nos anos de 2016 e 2017, o projeto atuou na Escola Estadual Júlia Kubitscheck, realizando 

oficinas com 70 crianças do quarto e quinto anos do ensino fundamental, onde foram colidas 90 

perguntas e respondidas 30 para a disponibilização pelo site e rádio universitária. Além disso, 

no período de maio a setembro de 2017, em parceria com o Instituto Casa da Glória de 

Diamantina, Prefeitura Municipal de Diamantina e Espaço do Conhecimento da UFMG, o 

projeto promoveu a exposição PROCESSABER, a qual recebeu visitas de diversas escolas e do 

público geral (cerca de 2000 pessoas) e tinha como principal tema os processos que envolvem o 

conhecer. Atualmente, os trabalhos são executados na Escola Estadual José Augusto Neves nas 

turmas do quarto e quinto anos com 32 perguntas colhidas pelos estagiários do projeto. Em 

breve, iniciará o curso modular dentro do espaço da UFVJM para que as crianças conheçam de 

perto a realidade da Universidade e dos cursos lá ofertados de modo a incentivar um retorno 

futuro. 

 
Apoio: PROEXC;EE JULIA KUBITSCHECK; EE JOSÉ AUGUSTO 

NEVES;FAMED;INSTITUTO CASA DA GLÓRIA;ESPAÇO DO CONHECIMENTO DA 

UFMG 
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SINT1018 - “Se-Joga”: Perspectivas de um Projeto de Extensão 
 

CLÁUDIA MARA NIQUINI,RAMON MENDES CAMILO,LEANDRO BATISTA 

CORDEIRO,GILTON DE JESUS GOMES 

 
E-mail: cauniquini@gmail.com 

 
Área: EDUCAÇÃO 

 

Resumo: Este trabalho é fruto das experiências registradas de um projeto de extensão da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), intitulado “Se-Joga: 

movimento e ludicidade”, que, entre outros aspectos, almeja promover práticas corporais 

orientadas para escolares de Diamantina/MG; contribuir para a vivência do esporte e da 

ginástica como elemento educacional; colaborar na formação acadêmica de alunos do curso de 

Educação Física da UFVJM. Com o auxílio de Silva (2014), entendemos que as práticas 

corporais são fenômenos que se mostram, prioritariamente, ao nível corporal e que se 

constituem como manifestações culturais de caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, as 

ginásticas, os esportes, as artes marciais, acrobacias, entre outras práticas sociais; sendo o 

acervo daquilo que vem sendo chamado de cultura corporal. Assim, o projeto busca promover 

práticas corporais para aproximadamente 60 (sessenta) escolares do Ensino Fundamental II e do 

Ensino Médio, duas vezes por semana, nos espaços da UFVJM. Para o momento, nosso objetivo 

consiste em compreender os registros e o planejamento do referido projeto, a partir de 

documentos e da vivência do mesmo, em especial, suas contribuições e suas dificuldades. 

Assim, registramos e percebemos contribuições em diferentes vias: articulação de docentes e 

saberes; maior autonomia e segurança do licenciando envolvido; organização dos tempos e 

espaços destinados para o projeto; experimentação de metodologias; construção de planos de 

aulas e registros que foram (e são) possíveis de serem desenvolvidos em dada realidade e que 

podem ser replicados (com adaptações) em situação posterior. Como dificuldades, registramos a 

distância entre o local onde se realiza os encontros, sendo 5 (cinco) quilômetros da cidade;  o 

calendário acadêmico que devido a reposição de greve, não acompanha o calendário da Escola 

Básica, resultando numa queda significativa no número de participantes no período das férias 

escolares e as infiltrações ocorridas no Ginásio Poliesportivo, que em períodos chuvosos, torna-

se inviável para a prática segura.  Ressaltamos por fim, a extensão como via potencializadora do 

ensino dentro (e fora) da universidade e que os objetivos do projeto contribuem, de forma 

significativa, para todos os envolvidos.  

Referências 

    

SILVA, Ana Márcia. Entre o corpo e as práticas corporais. In. Revista Arquivos em movimento. 

Rio de Janeiro, Edição Especial, v.10, n.1, janeiro-junho, p.5-20, 2014. 

 

 
Apoio: PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA- PROJETO PIBEX 2017 
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SINT1019 - ANÁLISE GEOQUÍMICA AMBIENTAL DO CÓRREGO 

QUATRO VINTÉNS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG 
 

LUIZ FELIPE AMARAL SILVA,ÁTILA OLIVEIRA COIMBRA,HERNANDO BAGGIO 

FILHO,BÁRBARA THAÍSSA DA SILVA BARROS 

 
E-mail: amarallf@outlook.com 

 
Área: MEIO AMBIENTE 

 

Resumo: O Córrego Quatro Vinténs localiza-se no nordeste do Estado de Minas Gerais, na 

bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, sendo um importante curso d’água do município de 

Diamantina. Sua nascente localiza-se nobairro Glória, na borda leste da Serra dos Cristais; seu 

médio e baixo curso percorre todo o bairro Rio Grande e o bairro da Palha, desaguando no 

Córrego da Prata.O Córrego Quatro Vinténs possui aproximadamente 5km de extensão, a 

morfologia fluvial é de um canal retilíneo com poucos meandros, seu leito érochoso, com fluxo 

turbulento, sendo,a dinâmica fluvialcontrolada por fatores geológicos/geomorfológicos. O 

método desenvolvido para a pesquisa caracterizou-se por uma abordagem analítica quantitativa. 

O planejamento da pesquisa desenvolveu procedimentos específicos aplicados em metodologias 

ligadas à geoquímica e análises físico-químicas para água superficial.Foramrealizadas duas 

amostragensde campo, totalizando 12 pontos amostrados por estação, coletou-se 1L de água 

bruta. Os parâmetros físico-químicos não conservativos foram determinados in situ:Potencial 

Hidrogeniônico, Oxigênio Dissolvido e Sólidos Dissolvidos Totais, as leituras, foram feitas 

através do medidor multiparâmetro HI 9828.EmLaboratório - LGA/UFVJMforam realizadas as 

análises dos parâmetros: Turbidez utilizando o PortableTurbidimeter HANNA HI 98703 e Cor 

da água o Fotocolorímetro ALFAKIT NCM/SH 90275020. Os parâmetros biológicos analisados 

foram coliformes totais, termotolerantes e escherichia coli, quantificadosatravés do teste 

presuntivo em tubos de caldo lactosado e contagem total de bactérias heterotróficas pela técnica 

do número de colônias em placa. Os resultados foram comparados com as seguintes legislações 

ambientais: CONAMA/357, e MS/ 518. A turbidez - estação seca, os pontos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

e 12 ultrapassaram o permitido pelo MS/518, porém,assim como os demais pontos, não 

extrapolaram o valor permitido pelo CONAMA/357,na estação chuvosa - os pontos 4, 6, 7, 8, 9, 

11 e 12 excederam o MS/518 e nenhum dos doze pontos ultrapassou o permitido pelo 

CONAMA/357; corda água - estação seca somente o ponto 3 não extrapolou o valor estipulado 

pelo MS/518, na estação chuvosa, todos os pontos ultrapassaram os valores estabelecidos 

peloMS/518; Oxigênio Dissolvido – nenhum dos pontos amostrados ultrapassou o valor 

estipulado pelo CONAMA/357; pHos pontos 1, 2 e 3  em ambas estações, estão abaixo do 

mínimo permitido pelo MS/518 e pelo CONAMA/357, os demais pontos, estão entre o valor 

acei 

 
Apoio: PROEXC - UFVJM E LGA - UFVJM 
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SINT1020 - Núcleo de Estudos em Sistemas Agroflorestais – levando 

conhecimento sustentável ao produtor 
 

CAMILA DA CRUZ PIMENTEL MOREIRA SANTOS,PRISCILA JUNIA RODRIGUES DA 

CRUZ,CÉZAR AUGUSTO MARTINS,BRENDA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE ,RAUL 

RIBEIRO SILVEIRA,ALEX MARCIANO DOS SANTOS SILVA,JOSE CHARLIS ALVES 

ANDRADE,MÁRCIA VITÓRIA SANTOS 

 
E-mail: camiilaapimentel@gmail.com 

 
Área: MEIO AMBIENTE 

 

Resumo: O Núcleo de Estudos em Sistemas Agroflorestais (NESAF’s) foi criado em março de 

2015, pelo Setor de Forragicultura do Departamento de Zootecnia da UFVJM, em 

Diamantina,MG, e abrange as áreas de Zootecnia, Agronomia e Engenharia Florestal com o 

objetivo de difundir as práticas de consórcios entre espécies agrícolas, forrageiras e arbóreas 

para discentes e produtores rurais. O NESAF’s realiza atividades que proporcionam ao aluno o 

conhecimento prático e teórico sobre os sistemas de integração, além de desenvolver projetos de 

pesquisa no Campus JK e na Fazenda Experimental do Moura, em Curvelo,MG. O núcleo conta 

hoje com a participação de 45 alunos de graduação dos três cursos da Faculdade de Ciências 

Agrárias, seis mestrandos, dois pós-doutorandos e dois professores colaboradores e a professora 

coordenadora (Márcia V. Santos). Os projetos desenvolvidos pelo grupo abrangem também a 

recuperação de áreas degradadas com a integração lavoura-pecuária-floresta, promovendo 

melhor produtividade da área de forma econômica, ambiental e social. Os integrantes do grupo 

atuam efetivamente na realização da Semana do Produtor Rural da UFVJM (DiamantAGRO), 

desde o ano da sua criação, em palestras e cursos ministrados por professores e mestrandos 

também vinculados ao grupo. No ano de 2015 foram publicados 4 artigos e 23 resumos; 21 

resumos em 2016 e em 2017, 11 artigos e 16 resumos, em anais de eventos regionais,nacionais e 

internacionais, sendo os artigos publicados revista com conceito Qualis. As atividades de 

pesquisa e extensão do NESAF’s proporcionam experiência e formação aos integrantes e 

possibilitam a melhoria da qualidade de vida do produtor com maior renda e diversidade de 

produtos, reduzindo também o êxodo rural. 

 
Apoio: DZO, DAG, DEF, FCA, CAPES, FAPEMIG, CNPQ 
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SINT1021 - Oficinas sobre reciclagem de papel para a comunidade de 

Diamantina (MG) 
 

TIAGO EUGENIO LOPES,ANA LUISA DE CASTRO PEREIRA MARTINS,RAYANE DE 

OLIVEIRA SOUZA,JOÃO VINÍCIOS WIRBITZKI DA SILVEIRA,MARCIO 

SCHMIELE,TATIANA NUNES AMARAL 

 
E-mail: tiagoeugenio868@gmail.com 

 
Área: MEIO AMBIENTE 

 

Resumo: O objetivo desse projeto foi conscientizar a população sobre a reciclagem do papel e 

desenvolver utilização de coprodutos da indústria de alimentos neste processo. Estas atividades 

contribuem com a efetivação do ciclo de implantação da coleta seletiva/reciclagem em 

Diamantina (MG) e aproxima a UFVJM da comunidade. 

 O projeto se iniciou com uma campanha de arrecadação de papel a ser reciclado na 

comunidade acadêmica do ICT-UFVJM. Esse papel foi utilizado nos testes de laboratório para 

chegar a melhor composição do papel reciclado. Além do papel, houve também a doação dos 

coprodutos da agroindústria, incluídos na composição do papel reciclado. Na reciclagem de 

papel existe a possibilidade da utilização de coprodutos 

industriais de base celulósica, contribuindo com a redução e impacto ambiental e 

incentivando a reutilização destes materiais.  

 Com a composição do papel definida, foi possível elaborar o roteiro e o material 

didático e iniciar às oficinas na comunidade de Diamantina (MG). A maioria delas foi realizada 

com crianças e adolescentes. Durante essas oficinas destacaram-se os danos ambientais 

causados pela produção de um papel novo e a possibilidade de utilizar o papel usado como 

matéria-prima para a produção do reciclado. Após essa apresentação era possível que o público 

confeccionasse, de forma artesanal, o seu próprio papel. Com o papel pronto foram realizadas 

atividades pedagógicas associadas à Matemática como o Tangram e o Dominó. 

 Os impactos causados pelo projeto junto à comunidade foram a difusão da importância 

da reciclagem tanto social quanto ambiental, entretenimento para crianças e idosos e a 

contribuição com o ciclo de reciclagem no município de Diamantina (MG). O fato das oficinas 

serem realizadas principalmente com crianças mostra que as campanhas de conscientização 

tendem a ser efetivas já que eles estão aprendendo desde cedo a importância e podem levar as 

informações para seus familiares. 

 
Apoio: À PROEXC/UFVJM PELO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO, AO INSTITUTO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/UFVJM PELA ESTRUTURA E AS EMPRESAS 

CARAMURU ALIMENTOS, CAFÉ ARANÃS E MERCEARIA DO FAZENDEIRO PELA 

DOAÇÃO DOS SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS UTILIZADOS NO PROJETO. 
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SINT1022 - PROJETO "GUARDA RESPONSÁVEL E A 

DIGNIDADE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO" 
 

DANIELA KELEY CUSTÓDIO,BARBARA KAROLINE MEIRA,AILTON BERNARDO DA 

SILVA,ALEXANDRO ALUÍSIO ROCHA 

 
E-mail: k.daniela77@yahoo.com 

 
Área: MEIO AMBIENTE 

 

Resumo: A falta de conhecimento quanto aos cuidados básicos, o descaso e os maus tratos aos 

animais de estimação nos centros urbanos são problemas em todo o mundo e na maioria dos 

casos o destino desses animais é o abandono e o sofrimento. Mudar esse quadro é um dos 

grandes desafios que se apresentam no século XXI. A presença de cães errantes nas  cidades   

geralmente   está  associada  à  falta  de  saneamento  básico,  propiciando  a disseminação   de   

zoonoses.  Diante   desse   quadro,   o   projeto   destina-se   a   orientar   a sociedade  nas  

técnicas  para  lidarem  melhor  com  seus  animais,  visando  os  cuidados necessários com a 

saúde, comportamento e ambiente. Ainda conceitos como castração e seus benefícios são 

abordados. Para a execução do projeto foram realizadas reuniões semanais   para   discussão   

dos   temas   relacionados   ao   propósito.   Buscamos   alunos interessados no objetivo do 

projeto e montou-se o grupo para capacita-los à realização das   palestras   e   ações   

extensionistas.   Em   cada   reunião   foi   discutido   um   assunto relacionado   ao   tema   do   

projeto   e   buscou-se   a   melhor   maneira   de   transmitir   essas informações a população. 

Foram confeccionadas apresentações de slides, as quais estão sempre sendo incrementadas com 

novos assuntos. Folders e cartazes educativos quanto aos  cuidados   básicos  com   cães   e  

gatos,   foram   elaborados.   Palestras   nas  escolas   e associações   de   bairro   nas   cidades   

de   Diamantina   e   municípios   circunvizinhos   são continuamente ministradas por meio de 

convites realizados por gestores das escolas ou mesmo   administradores   públicos.   

Participamos   ativamente   da   Semana   Nacional   de Ciência   e  Tecnologia   2017,  realizada   

no   Campus   I/Diamantina  da   UFVJM.   Adultos  e jovens   têm   reconhecido   e   mesmo   

incentivado   o   projeto.   Podemos   observar   que   as orientações permitem valorização dos 

animais como seres vivos detentores de direitos e,consequentemente a diminuição do abandono 

e sofrimento dos mesmos. 

 

 
Apoio: Agradecemos ao Programa de Apoio ao Ensino de Graduação 

(PROAE/PROGRAD/UFVJM), à pró-reitoria de assuntos comunitários (PROACE/UFVJM), ao  

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/UFVJM) e a A Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura (PROEXC). 
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SINT1023 - A Liga Acadêmica de Medicina e Família promovendo 

saúde: rastreamento de doença renal crônica na população de Gouveia 
 

CAMILA GONÇALVES DE SENA ,GUILHERME AUGUSTO PIMENTA CRUZ,CRISLEY 

RAFAELE BRANDÃO,LUCIANA FERNANDES AMARO LEITE 

 
E-mail: camila.sena18@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: A Doença Renal Crônica (DRC) consiste na perda progressiva e irreversível das 

funções renais. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais estima que 11,6% dos adultos 

mineiros (com idade igual ou maior a 20 anos) apresentem DRC em um dos seus estágios. Esse 

percentual pode aumentar para 30% a 50% em pessoas acima de 65 anos, deixando evidente que 

o risco para o seu aparecimento aumenta substancialmente com o envelhecimento. Além disso, 

comorbidades, tabagismo e história familiar de doença renal contribuem para o 

desenvolvimento da doença. A atuação da Liga Acadêmica de Medicina de Família e 

Comunidade ocorreu no dia 02/09/2017, no evento "Saúde No Vale - Gouveia em Foco: de olho 

na DRC”. Foi proposto pelos seus integrantes a aplicação do questionário Triagem para Doença 

Renal Crônica (SCORE), orientações e encaminhamento. A aplicação do questionário foi 

importante ação para apontar aqueles indivíduos que apresentaram um risco maior para o 

desenvolvimento de DRC, visto que a DRC é uma doença assintomática em seus estágios 

iniciais e a maioria dos pacientes só procuram atendimento médico em estágios avançados da 

doença. Assim, o objetivo da aplicação do questionário SCORE foi identificar fatores de risco, 

além de propor encaminhamento precoce ao sistema de saúde daqueles indivíduos que 

necessitem de um acompanhamento especializado. Participaram 49 pessoas, com idade entre 14 

e 82 anos, onde foram avaliados idade, gênero, histórico de anemia, diabetes, doença 

cardiovascular e proteinúria. Os participantes recebiam pontuação de acordo com a resposta de 

cada item, o que variava entre 0 a 12 pontos. Os participantes foram enquadrados em dois 

grupos: aqueles que marcaram entre 0 e 3 pontos (40,8%, n=20), e aqueles que pontuaram 4 

pontos ou mais (59,1%, n=29). Os participantes que marcavam entre 0 e 3 pontos eram 

orientados a procurar atendimento especializado anualmente. Os que pontuavam 4 pontos ou 

mais apresentavam 1 chance em 5 de desenvolver DRC e recebiam uma carta-encaminhamento 

para ser entregue na Unidade Básica de Saúde para que os profissionais de saúde tenham ciência 

do risco apresentado e dê prosseguimento no acompanhamento. O impacto do diagnóstico 

precoce de DRC é importante, pois reduz os desfechos desfavoráveis, como a diminuição da 

mortalidade de causa cardiovascular; a redução do custo do tratamento, ao retardar a progressão 

da DRC e a melhora da qualidade de vida dos pacientes. 

 
Apoio: PREFEITURA DE GOUVEIA E PROEXC 
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SINT1024 - As plantas medicinais no Estado de Minas Gerais descritas 

por naturalistas europeus no Brasil do século XIX 
 

ÁTHILA ROCHA TRINDADE 

 
E-mail: athilarocha@yahoo.com.br 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: Desde as primeiras décadas da chegada dos portugueses no Brasil, o território 

brasileiro foi objeto da curiosidade dos europeus, seja pela diversidade da fauna e flora, seja 

pelo diferente modo de vida dos nativos. As primeiras iniciativas empreendidas no sentido de 

melhor entender o novo mundo que tinha sido há pouco descoberto foram feitas pelos jesuítas, 

durante o seculo XVI, enquanto aqui estiveram com a missão de inserir os nativos às tradições e 

modo de vida europeus (principalmente à evangelização cristã).  

Entretanto, durante os 3 primeiros séculos de dominação portuguesa praticamente inexistiu o 

interesse pela exploração científica das riquezas naturais do território brasileiro. O caráter 

exclusivamente extrativista da colonização portuguesa inviabilizava quaisquer iniciativas neste 

sentido. A vinda de estrangeiros (não relacionados ao Império Português) foi expressamente 

proibida, com o receio de que as riquezas abundantes fossem objeto de exploração de outros 

países. Alem disso, o Império Português, sob influência da Santa Inquisição, proibiu em 

território brasileiro a divulgação e estudo de quaisquer obras da vanguarda do pensamento da 

época, o que dificultava a divulgação dos preceitos básicos do método científico na sociedade 

colonial brasileira. 

Com a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte no século XVIII, a corte portuguesa viu-se 

forçada a deixar o Império e então se estabeleceu no Brasil em 1808, mesmo ano em que D. 

João VI decreta a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 

O Brasil apresentava-se então como um vasto e rico território a ser explorado pelas mais 

diversas áreas do conhecimento. Soma-se a este fato a nova realidade européia da época, em que 

uma visão de mundo baseada no uso da razão difundida pelo iluminismo substituía os dogmas 

da doutrina da igreja católica, o que encorajava a pesquisa científica e compreensão racional dos 

fenômenos da natureza. 

Dado o cenário favorável, no século XIX houveram várias expedições de estudiosos europeus 

no território brasileiro 

(naturalistas, botânicos, geólogos, zoólogos, etc). Este trabalho descreve o relato de naturalistas 

europeus (Johann E. Pohl, K. Von Martius, G. Langsdorf, C. J. F. Bunburry, A. D’Orbgni, A. de 

Saint Hilaire, George Gardner, R. Burton, W. J. Burchell e Conde de Castelnau) acerca do 

potencial medicinal de plantas da então província de Minas Gerais; bem como o ponto de vista 

destes sobre os costumes, crenças e tradições dos nativos da época. 

 
Apoio:  
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SINT1025 - Bebê a Bordo- Hidroterapia para Gestantes 
 

EDILAINE APARECIDA RAMOS,BRENDA DE LOURDES MIRANDA,DAYANE EVA 

ALMEIDA FERREIRA,ELENICE DOS SANTOS PAULA,ELIZA AUGUSTA GOMES 

FERREIRA,LARISSA CHAVES SANTOS,LEYDIANE APARECIDA RIBEIRO ,DÉBORA 

FERNANDES DE MELO VITORINO 

 
E-mail: edilaineapramos08@gmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: Objetivos ou proposição: A gravidez é um processo fisiológico natural que envolve 

diversas modificações fisiológicas, estruturais e motoras no corpo da mulher a partir da 

fertilização que visam proporcionar espaço para o desenvolvimento do feto, além destas 

ocorrem também muitas transformações psicológicas. A prática regular de atividade física foi 

reconhecida como uma atividade segura, indicada para as gestantes saudáveis, apesar da 

intensidade, duração, frequência e as modalidades de exercícios a ser praticado ainda não 

estarem bem estabelecidas. A hidroterapia tem sido indicada como uma atividade adequada para 

gestantes, por isso o projeto de extensão Bebê a bordo, tem o objetivo de proporcionar às 

gestantes, a oportunidade de participar de um programa específico visando uma melhora da 

qualidade de vida durante o período gestacional. Métodos: O projeto é desenvolvido na Clínica 

Escola de Fisioterapia da UFVJM, no setor de piscina terapêutica e acontece duas vezes na 

semana de 16 às 17 horas. Os exercícios realizados são divididos em 4 modalidades, que 

incluem: aquecimento, fortalecimento, alongamento e relaxamento. O recrutamento das 

gestantes é feito através de cartazes e convites entregues nas Unidades de Saúde e através das 

redes sociais. Inicialmente as gestantes são avaliadas individualmente e respondem à dois 

questionários (Qualidade de Vida e a Expectativa com o projeto). Ao termino do projeto a 

gestante é reavaliada e responde a outro questionário (Satisfação com o projeto). O projeto 

atualmente conta com diversos parceiros como: o projeto “Nada Melhor”, onde nossas gestantes 

têm vaga garantida para os seus filhos. Parceria com o curso de Nutrição, onde recebem 

acompanhamento nutricional e palestras informativas sobre o aleitamento materno e 

alimentação da mãe e do bebê. Com o curso de enfermagem que oferece palestras sobre banho e 

vacinas para o bebê e com o curso de odontologia que oferece atendimento especializado para 

gestantes. Resultados: O projeto Bebê a Bordo se encontra em desenvolvimento desde 2012 e já 

recebeu até o momento 198 gestantes, e segundo relato das mesmas o projeto interfere de forma 

muito positiva no que diz respeito a minimizar as dores e desconfortos oriundos da gestação e 

do pós-parto. Através dos questionários que estão sendo aplicados a partir de agora vamos 

conseguir quantificar de forma mais fidedigna os reais efeitos da Fisioterapia Aquática para as 

gestantes. 

 
Apoio: PROEXC-UFVJM 
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SINT1026 - Fisioterapia aquática no alívio da dor: uma intervenção 

com mulheres com fibromialgia. 
 
JURANDIR FLOR,JOUSIELLE MÁRCIA,ANA CAROLINE NEGREIROS PRATES,FERNANDA 

LORENA BARROSO DE SOUZA,BIANCA PEIXOTO NUNES COELHO,VANESSA 

GONÇALVES CÉSAR RIBEIRO,ANA CRISTINA RODRIGUES LACERDA 

 
E-mail: jurandirf@live.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: A fibromialgia (FM) é uma doença reumática de origem desconhecida, caracterizada 

por dor crônica generalizada e sensibilidade em pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos 

específicos, durante pelo menos três meses, de acordo com os critérios do colégio americano de 

reumatologia. Além disso, a FM pode estar associada a diversos sintomas como fadiga, 

ansiedade, depressão, sono não reparador, rigidez muscular e síndrome do intestino irritável, 

gerando grande impacto em aspectos funcionais, emocionais e sociais na vida dos indivíduos. 

As causas da FM ainda não foram completamente descobertas e sua prevalência varia de acordo 

com os critérios aplicados, sendo que no Brasil a prevalência é de 2,5%, onde há uma proporção 

de mulheres para homens de 6-10:1. Estudos evidenciam a eficácia de exercícios em água 

aquecida na melhora de sintomas da doença e na qualidade de vida relacionada à saúde. A 

fisioterapia aquática é muito utilizada no processo de reabilitação, especialmente em pacientes 

com doenças reumáticas, por possuir algumas vantagens devido às propriedades físicas e efeitos 

fisiológicos propiciados pelo meio aquático. O objetivo dessa ação extensionista é proporcionar 

a mulheres diagnosticadas com FM uma alternativa para reduzir os desconfortos causados pela 

FM e minimizar os prejuízos na qualidade de vida e também nos aspectos físico-funcionais, 

emocionais e sociais, além de fornecer a essas mulheres, informações sobre a doença e como 

controla-la por meio de orientações. O projeto é desenvolvido na piscina da Clínica Escola de 

Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A intervenção é 

realizada 2 vezes por semana. A terapia é composta por exercícios preparatórios, exercício 

aeróbio, fortalecimento muscular e relaxamento, totalizando 60 minutos cada sessão. Os relatos 

obtidos das participantes, parentes das mesmas e de todos os integrantes da equipe de 

desenvolvimento do projeto, demonstram resultado satisfatório alcançado com a atividade 

extensionista. 

 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC 
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SINT1027 - Observação do Ambiente de Trabalho das Lavadeira do 

Rio Gorutuba, na Região de Janaúba (M.G.) e Nova Porteirinha 

(M.G.) 
 

NATHALIA DA CUNHA SILVA,BARBHARA MOTA MARINHO,KARLA TAISA PEREIRA 

COLARES,BÁRBARA LUÍSA NUNES P. MENDES,MAX PEREIRA GONÇALVES 

 
E-mail: nathy-silva13@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: O rio Gorutuba tem suas nascentes situadas na Serra do Espinhaço, no município de 

Francisco Sá – Minas Gerais, a uma altitude média de 1090 metros, próximo à divisa com o 

município de Grão Mogol e, passa por Janaúba-MG, Jaíba-MG até desaguar no Rio Verde 

Grande. Além de ser utilizado para o lazer e ter grande importância na irrigação, o rio, tem 

como destaque as lavadeiras, que utilizam como sustento das famílias. 

Tendo em vista que as lavadeiras têm contato direto com a água do rio Gorutuba e com o 

microambiente ao redor do local de trabalho, passando horas neste ambiente, e necessitam de 

conscientização sobre uma boa qualidade das condições de do ambiente onde trabalham, viu-se 

a necessidade de observar as condições de trabalho e alertar as lavadeiras dos possíveis riscos a 

saúde quando se tem contato direto com a água do Rio Gorutuba em um meio ambiente 

inadequado.  

Trata-se de um estudo transversal com caráter quantitativo a ser realizado entre as lavadeiras do 

Rio Gorutuba das cidades de Janaúba (M.G.) e Nova Porteirinha (M.G.) 

Os dados foram coletados através da observação do meio ambiente onde as lavadeiras estão 

inseridas, como atrás do condomínio Portal do Gorutuba, Fundo do Caiçara Clube, praia do 

Copo Sujo e ponte de Nova Porteirinha. Questões como se há esgoto despejado no local, 

animais, fezes de animais, lixo e outros foram avaliados. 

Pode-se observar que em um dos ambiente de trabalho havia despejo de esgoto, lixo em 33 

observações, 29 vezes foram visualizados animais e em 25 vezes havia fezes de animais nas 

proximidades onde as lavadeiras trabalham. 

Diante das observações, pretende-se propor oficinas junto a comunidade das lavadeiras para 

alertar das possíveis doenças causadas pela água, lixo, fezes de animais e pelos animais, como 

prevenir doenças e dos sintomas das mesmas, além de montar cartilhas explicando dos cuidados 

para se evitar doenças causadas com o descaso com o meio ambiente. 

 Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa sócio-ambiental, que permitira a troca 

de conhecimento entre os acadêmicos e a sociedade. Onde na primeira etapa, os pesquisadores 

realizaram levantamento bibliográfico e revisão da literatura com posterior publicação de suas 

observações. 

 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT1028 - Pré-escola saudável: identificação e prevenção da 

obesidade infantil na rede municipal de Diamantina 
 

GRAYCE KELLY CRISTINA COSTA DOS SANTOS,PALOMA CHRISTINA AGUIAR SILVA 

,AMANDA CRISTINA FERNANDES,JOSUE LAZARO DE SOUZA GOMES,ROSANE LUZIA 

DE SOUZA MORAIS,ANA CRISTINA RESENDE CAMARGOS,ANA CRISTINA RODRIGUES 

LACERDA,ÂNGELA ALVES VIEGAS 

 
E-mail: graycecostaa@gmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: A obesidade infantil é um dos maiores problemas mundiais de saúde pública do 

século 21, uma vez que leva a alterações em longo prazo na saúde e bem-estar dos indivíduos. 

Nas últimas décadas destaca-se a ocorrência do aumento do número de crianças obesas, mesmo 

em idades precoces. Em geral, as ações voltadas para prevenção, orientação e tratamento da 

obesidade infantil são realizadas para crianças na idade escolar, o que aponta necessidade de 

atenção na fase pré-escolar. Portanto, o objetivo desta ação é a intervenção precoce, resgatando 

brincadeiras antigas que auxiliam no aumento do gasto energético. Inicialmente fizemos 

levantamento de creches na cidade de Diamantina (MG). Sistematizamos a 

periodicidade da ação considerando 14 creches. Para a organização da dinâmica, foi feito 

levantamento de possíveis atividades com as crianças, objetivando estímulo de brincadeiras com 

foco na promoção de atividade física. Foi realizado treinamento da equipe para medição do peso 

corporal e estatura das crianças para identificação de possíveis crianças com 

sobrepeso/obesidade. A ação iniciou no CMEI Vila Operária, localizado na Rua Professora 

Célia Falci, 6, Vila Operária, Diamantina-MG. A gestora informou horários e número de 

crianças por turma, apresentou as professoras. As ações foram realizadas às segundas-feiras, 

turno da manhã. Com o foco nas brincadeiras, foram feitas perguntas às crianças como, quais 

brincadeiras elas mais gostam e brincam. Posteriormente foram explicadas as quatro 

brincadeiras utilizadas nas dinâmicas, sendo elas, “corre cutia”, “morto-vivo”, “biscoitinho 

queimado” e “dança das cadeiras”. Enquanto as crianças eram direcionadas para a realização 

das dinâmicas, foi realizada a pesagem e medição individualmente. Das 38 crianças que 

participaram, 11 foram identificadas com sobrepeso/obesidade. Entre os pontos positivos do 

projeto se destaca a adesão por meio da gestora e professores; o espaço disponibilizado para 

realização das dinâmicas; a adesão das crianças; a facilidade para a realização das brincadeiras; 

o trazer das brincadeiras antigas. Entre as dificuldades encontradas se menciona a não divisão 

em grupos pequenos na primeira atividade. Os relatos das crianças obtidos durante as ações 

permitiram observar que essa ação se faz extremamente importante para que fiquem menos na 

frente da televisão, tenham um melhor desenvolvimento motor e cognitivo, e possam interagir 

mais com o meio que vivem. 

 
Apoio: FAPEMIG, CAPES, CNPQ, PREFEITURA DIAMANTINA, PROEXC/UFVJM 
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SINT1029 - Projeto de Extensão Um Sorriso pela Vida e seus 

benefícios 
 
CHRISTIAN MAINARTI DIAS,KAREN SANTOS LIMA,JULIANA CASSINI VELLOSO,ALISON 

CRISTINE PINTO GUELPELI 

 
E-mail: mainarti.christian@gmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: Há uma dificuldade na humanização da relação entre profissionais da saúde e 

pacientes, o que impacta negativamente no processo de cura dos mesmos. Isso porque existe 

foco na formação teórica e técnica dos profissionais, deixando de lado habilidades que façam o 

estudante reconhecer o paciente como ser biopsicossocial. Além disso, já são conhecidos os 

efeitos deletérios da síndrome de burnout para os trabalhadores do meio. A terapia do riso 

possui efeitos benéficos ao atenuar sofrimento, depressão e ansiedade e melhorar a qualidade de 

vida dos envolvidos, o que auxilia no desenvolvimento humanista do relacionamento com o 

paciente. Isso pode ser trabalhado por meio do doutor palhaço, que usa habilidades interpessoais 

e improvisacionais, promovendo a saúde pela melhora do bem-estar. Diante disso, o projeto de 

extensão Um Sorriso pela Vida possui o intuito de utilizar a figura de um doutor palhaço para 

beneficiar os pacientes do Hospital Nossa Senhora da Saúde e Santa Casa da Caridade e idosos 

presentes na instituição de longa permanência Pão de Santo Antônio. Para isso, são feitas visitas 

nesses locais utilizando habilidades aprendidas em treinamento prévio. Esse treinamento ocorre 

por meio de oficinas teórico-práticas oferecidas pelo grupo a todos os interessados, além de 

reuniões com o apoio de uma psicóloga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de 

Medicina. São desenvolvidas ainda parcerias com eventos e projetos, como a participação no II 

Encontro de Medicina para falar sobre a saúde de profissionais de saúde, e com um grupo 

voluntário que fez um natal especial na instituição de longa permanência Frederico Ozanam. 

Nas reuniões que acontecem após cada intervenção são coletados relatos dos participantes, 

através dos quais foi possível identificar que houve melhoria da comunicação e empatia, 

superação dos limites pessoais, sensação de bem-estar, melhoria ao lidar com afetividade em 

interação com pacientes e desenvolvimento de visão holística do paciente. Os pacientes 

relataram terem esperado ansiosos pela visita dos doutores, pedindo para voltar, chorando, 

desabafando problemas pessoais e rindo. Desse modo, pode-se concluir que um dos principais 

objetivos do projeto, que é a busca da emoção do paciente como sorrisos ou até o choro como 

forma de desabafo, fez com que, nos três anos em andamento, o projeto proporcionasse 

melhorias significativas para os pacientes e, especialmente, para os estudantes envolvidos. 

 
Apoio: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 
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SINT1030 - Projeto de Extensão: Cuidado, Vida Plena e Bem estar 
 

FABRÍCIO GERALDO DA SILVA,DAYANE EVA ALMEIDA FERREIRA,CAMILA 

APARECIDA PEREIRA,FRANCIELE ANGELO DE DEUS,ANA CARLA RODRIGUES 

OLIVEIRA ,ANA PAULA SANTOS,THAIS PEIXOTO GAIAD MACHADO,CÉLIO MARCOS 

DOS REIS FERREIRA 

 
E-mail: fabricio.gsilva96@gmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: Acidente Vascular Cerebral é um déficit neurológico, geralmente focal, de instalação 

súbita ou com rápida evolução, sem outra causa aparente que não vascular, com duração maior 

que 24 horas, ou menor, mas levando a morte. O paciente ao receber alta hospitalar, muitas 

vezes, retorna ao domicílio com sequelas físicas, cognitivas e comportamentais que, 

comumente, comprometem sua capacidade funcional, sua independência e autonomia, e isso os 

torna dependentes de outras pessoas. Na maioria das situações, apenas um membro – chamado 

de cuidador principal ou cuidador informal – assume a responsabilidade dos cuidados. Ele surge 

como parte importante das ações por meio das quais pode manter a autonomia, a integração e a 

participação do indivíduo acometido nas relações familiares e na sociedade. Dessa forma, as 

atividades desenvolvidas por este projeto visou capacitar o cuidador, para que possa receber o 

paciente em casa, depois da alta hospitalar. A sua execução, ocorreu na Clínica Neurológica do 

hospital Santa Casa de Caridade de Diamantina no período de 01 de Agosto de 2016 a 31 de 

Julho de 2017, sendo realizadas 3 intervenções no mês onde eram oferecidas orientações e 

capacitação ao cuidador, diretamente no leito por meio de demonstração pratica,  cartilhas e 

apostilas ilustrativas, que continham informações a respeito de como realizar mudanças de 

decúbito, prevenção de úlceras de pressão, higienização e dietas. Durante o período em que foi 

realizado o projeto, foram orientados um total de 16 cuidadores e seu respectivos pacientes, 

36,36% dos pacientes eram mulheres, 63,64% eram homens, sendo que 81,82% tinham sua 

procedência na região de Diamantina e 18,18% eram de Diamantina, com idade entre 40 e 90 

anos. Observamos que todos os cuidadores tiveram interesse em aumentar o conhecimento para 

cuidar melhor do paciente e aprimorarem as técnicas. Com este estudo considera-se que os 

cuidadores deixaram a Santa Casa mais preparados, com redução da ansiedade e da insegurança  

para darem sequência ao tratamento domiciliar. 

 
Apoio: SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 
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SINT1031 - Projeto “Na Frequência da Saúde!” – Falando de Saúde 

Com Uma Dose de Humor e Bate-papo. 
 

PABLO HENRIQUE DE MOURA E SILVA,ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

BRITO,MARIANA GLÓRIA BARCELOS LIMA,SÉRGIO HIGINO BRAZ,GUILHERME 

NOGUEIRA MENDES DE OLIVEIRA,NAYLA ALVES COSTA,CYNTHIA FERNANDES 

FERREIRA SANTOS,ELIZIARIA CARDOSO DOS SANTOS 

 
E-mail: pablomourasilva@hotmail.com 

 
Área: SAÚDE 

 

Resumo: A promoção da saúde pode ser entendida como a capacitação das pessoas para 

modificarem os determinantes de saúde em benefício da própria qualidade de vida. Para tal, é 

fundamental que a população em geral tenha acesso a informações relevantes que propiciem o 

desenvolvimento de habilidades com potencial de impactar no seu poder de ação sobre os 

determinantes, tornando os indivíduos sujeitos ativos nesse processo. Nesse contexto, a 

comunicação, sobretudo através dos meios de difusão em massa, se coloca como estratégia de 

grande importância para prevenção de agravos e promoção à saúde. O rádio representa uma 

ferramenta chave nessa abordagem, uma vez que é considerado veículo de comunicação 

acessível e com probabilidade de alcançar um vasto número de indivíduos, mesmo nos locais 

em que o hábito de leitura não faz parte do cotidiano das pessoas. Uma estratégia relevante, que 

tem sido associada a diferentes meios de comunicação, especialmente ao rádio, é o 

infotainment, que resulta da união da informação com o entretenimento. Sabe-se que o humor é 

uma forma de entretenimento capaz de provocar reflexão, uma vez que, previamente à 

manifestação do riso, ocorre na mente a percepção e ponderação do fator humorístico. Partindo 

desse pressuposto, o projeto “Na Frequência da Saúde!” objetiva desenvolver e manter um 

programa de rádio de mesmo nome (veiculado na Rádio Universitária 99,7) voltado para a 

promoção e educação em saúde da população de Diamantina e adjacências por meio de 

dramatizações cômicas que simplifiquem o conhecimento técnico-científico e entrevistas com 

profissionais da saúde, fornecendo informações e esclarecendo dúvidas comuns da comunidade 

de modo a melhorar seu entendimento acerca do processo-saúde doença e empoderá-los como 

cidadãos ativos nesse. Seu desenho metodológico consiste no levantamento de temáticas 

relevantes em saúde para a população alvo que necessitam ser trabalhadas, seguido da 

elaboração dos roteiros para as dramatizações lúdicas envolvendo os temas escolhidos e 

definição dos profissionais de saúde aptos para abordá-los nas entrevistas. Por fim, há gravação, 

divulgação e veiculação. Os programas duram cerca de meia hora e são divididos em dois 

blocos, o 1º contendo o esquete humorístico e, o 2º, a entrevista, havendo exibição de episódio 

inédito na 1ª quarta-feira do mês com reprise na 3ª. As transmissões começaram em janeiro de 

2018, continuando, até momento, em fevereiro e março. 

 
Apoio: PROEXC, FAMED, RADIO UNIVERSITÁRIA 99,7 
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SINT1032 - Arquitetando o Bem-Estar: Acessibilidade e Inclusão 

Social nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
 

THAIS CUNHA LEITE,SOLANGE DE SOUZA,IGOR BRUMANO COELHO 

AMARAL,ADELSON MARTIR SILVA,DEBORA PEREIRA NUNES,GRAZIELE DE JESUS 

LOURENÇO,LUMA LEAL VIVEIROS,DOUGLAS JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO 

 
E-mail: thaiscunhaleite@hotmail.com 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: Parcela significativa da população brasileira empreende suas moradias sem assistência 

técnica em arquitetura e engenharia, maximizando os riscos de patologias construtivas e 

funcionais. A ausência de orientação profissional é ainda mais prejudicial em residências 

habitadas por pessoas com deficiência, que constituem 23,9% dos brasileiros, uma vez que os 

espaços e mobiliários não adaptados às suas necessidades reduzem a autonomia, impactando 

diretamente na qualidade de vida de toda a família. Nesse contexto, criou-se, em 2015, o projeto 

de extensão Arquitetando o Bem-Estar, vinculado ao Instituto de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o objetivo de disseminar a 

acessibilidade e inclusão social por meio da elaboração de projetos arquitetônicos e estruturais 

de reforma, construção e ampliação em moradias de pessoas com deficiência, seja ela visual, 

motora, mental ou auditiva. A prioridade é dada às famílias com renda mensal entre 0 e 3 

salários mínimos, uma vez que dificilmente poderiam arcar com os honorários de profissionais 

especializados, não afetando, portanto, nas relações de mercado. O projeto ganha ainda mais 

relevância diante da Lei Federal 11.888/2008, que aponta as universidades como importantes 

agentes para oferta de assistência técnica gratuita em arquitetura e engenharia para famílias de 

baixa renda. Além disso, é notória a falta de acessibilidade nas vias e espaços públicos nos 

municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Por consequência, o Arquitetando o Bem-

Estar também busca sensibilizar a comunidade e poder público para que sejam implementadas 

políticas de acessibilidade doméstica e urbana, a fim de salvaguardar o direito de ir e vir da 

população. O projeto tem como parceiros arquitetos e engenheiros, além de profissionais 

ligados à Clínica de Fisioterapia da UFVJM, que indicam famílias com perfil para serem 

beneficiadas pelo Arquitetando o Bem-Estar. Assim, a família indicada pela clínica é cadastrada 

e são levantadas suas necessidades, para então ser realizada a medição da edificação e o 

desenvolvimento do projeto. Em seguida, auxilia no processo de aprovação de financiamentos 

em linhas de crédito específicas para pessoas com deficiência, que apresentam taxas de juros 

mais baixas, ou busca por formas alternativas de captação de recursos. Dessa forma, o projeto 

tem apresentado resultados positivos, disseminando a inclusão social e acessibilidade nos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri. 

 
Apoio: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFVJM, CLÍNICA ESCOLA DO 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA UFVJM, INSTITUTO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO ARQUITETANDO O BEM-ESTAR, CNPQ 

E FAPEMIG. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
4
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT1033 - Avaliação das Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 

em dois restaurantes de Diamantina-MG 
 

JÉSSICA KAROLYNE SILVA JORGE,DANIELA CÁCIA DOS SANTOS,LETICIA MORAIS 

CLARINDO,MIRIAM APARECIDA DE AGUILAR SANTOS,KARINA VILA VERDE SILVA 

,NATÁLIA RODRIGUES SILVA,MONALISA PEREIRA DUTRA ANDRADE,JOYCE MARIA 

GOMES DA COSTA 

 
E-mail: jessicakarou@hotmail.com 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: O objetivo deste projeto foi avaliar as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 

através da lista de verificação em restaurantes do tipo self-service e à La carte na cidade de 

Diamantina-MG com o intuito de garantir a segurança alimentar dos consumidores 

diamantinenses. O trabalho foi realizado em um período de cinco meses e o instrumento de 

avaliação utilizado foi uma lista de verificação elaborada de acordo com a resolução RDC n. 

216 sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação. Na lista de 

verificação foram avaliados seis temas: I-Instalações e equipamentos, II-Controle integrado de 

vetores e pragas urbanas, III-Abastecimento de água, IV-Manipuladores, V-Matérias-primas, 

ingredientes, embalagens, preparação, armazenamento e transporte do alimento e VI-

Documentação e Registro. Após a aplicação da lista de verificação foram observadas 

conformidades e não-conformidades nos dois estabelecimentos e de acordo com as não-

conformidades foram planejados e aplicados treinamentos para melhorar o desempenho dos 

manipuladores de alimentos. Constatou-se uma grande diferença nos resultados dos dois 

restaurantes quanto à quantidade e tipo de conformidades, o restaurante à La carte apresentou 

maior concordância com os requisitos da lista de verificação. Em relação ao tema I o restaurante 

à La carte não possui tela nas janelas, ventilação e bancadas inadequadas e o self-service tem 

problemas estruturais como pintura desgastada e piso trincado. Em relação ao tema II ambos 

não possuem irregularidades, no tema III apenas o estabelecimento self-service não possui 

registros da limpeza do reservatório de água, no tema IV ambos não possuem cartazes de 

orientação e no self-service e manipulação de alimentos sem o uniforme. No tema V, ambos não 

possuem controle da temperatura dos alimentos e irregularidade que podem levar a 

contaminação cruzada. E no tema VI o único estabelecimento com irregularidades foi o self-

service, pois não possui o Manual de Boas Práticas de alimentos e nem os Procedimentos 

Operacionais Padrões-POPs específicos que são obrigatórios. 

Após análise das não-conformidades foram montados e aplicados treinamentos nos dois 

estabelecimentos de acordo com a necessidade de cada um dos dois  restaurante se 

comprometeram a fazer melhorias de acordo com a ANVISA e aplicar o que foi aprendido para 

uma melhorar as condições higiênico-sanitárias. O projeto se dispôs a elaborar o Manual de 

Boas Práticas para os dois restaurantes. 

 

 
Apoio: À PROEXC/UFVJM PELO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO, AO INSTITUTO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/UFVJM PELA ESTRUTURA E AOS RESTAURANTES 

PARTICIPANTES DO PROJETO. 
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SINT1034 - Cervejaria Escola UFVJM – Divulgando a tecnologia e a 

cultura cervejeira em Diamantina e região. 
 

CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES,FLAVIO HENRIQUE ALVES 

BARBOSA,EMANUEL ROBERTO FARIA 

 
E-mail: caroldr_@hotmail.com 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: A cultura cervejeira ganhou relevância nas últimas décadas alavancada por uma 

participação crescente da cerveja artesanal ou especial no mercado de bebidas alcoólicas do 

Brasil, onde a abertura de novos nichos de mercado por meio de novos produtos e serviços tem 

sido percebida. Naturalmente emerge deste cenário a necessidade do desenvolvimento da 

tecnologia e cultura cervejeira como uma proposta de valorização deste produto artesanal 

visando à consolidação neste mercado amplamente competitivo. Surge então,  a necessidade da 

valorização da prática cervejeira como esteio econômico e turístico na região de Diamantina.  

Nesse sentido, a Cervejaria Escola-UFVJM através da produção e transferência de 

conhecimento na área de tecnologia cervejeira, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, 

tem como objetivo o impacto e transformação social com a formação de multiplicadores na 

região de Diamantina no âmbito da produção de cervejas artesanais. Além de fortalecer e 

consolidar a cultura cervejeira como forma de valorizar e incrementar os atrativos turísticos já 

existentes na cidade por meio da cervejaria escola da UFVJM associados a troca de saberes com 

mestres cervejeiros. 

A interação social entre a academia e a sociedade estará presente na metodologia deste projeto 

que propõe formar uma linguagem dialógica entre os acadêmicos, produtores caseiros de 

cerveja e apreciadores de cerveja artesanal através do desenvolvimento de material didático e 

audiovisual, realização de minicursos e workshops, reuniões, campanhas e a organização de um 

festival de cerveja. 

Dentre os resultados obtidos, o destaque foi o surgimento de novos produtores caseiros de 

cerveja nos municípios de Diamantina, Couto Magalhães e até Mucuri. Impulsionados pela 

Cervejaria Escola UFVJM, em torno de 7 novas marcas de cerveja estão sendo produzidas na 

cidade de Diamantina e região: Tropeira, Sextoou, InFormação, Canabeer, Ninkasi, Brazarte e 

Ilíada . Houve também a capacitação de aproximadamente 100 pessoas, a elaboração de 3 

cartilhas relacionadas aos seguintes temas cervejeiros: ingredientes, higienização e fabricação 

de cerveja e da criação da logomarca da Cervejaria Escola-UFVJM. Os membros da equipe 

também realizaram uma viagem para Belo Horizonte onde visitaram as cervejarias Verace, Küd 

Beer e Trovense, além do laboratório de cerveja do Prof° Carlos Rosa da UFMG e do Lamas 

Brew Shop /BH, loja especializada em equipamentos e insumos cervejeiros. 

 

 
Apoio: PROEXC - EDITAL PIBEX 002/2016 
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SINT1035 - Ensino de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos na 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 
 

NATÁLIA RODRIGUES SILVA,KARINA VILA VERDE SILVA ,JÉSSICA KAROLYNE SILVA 

JORGE,DANIELA CÁCIA DOS SANTOS,MIRIAM APARECIDA DE AGUILAR 

SANTOS,LETICIA MORAIS CLARINDO,TATIANA NUNES AMARAL,POLIANA MENDES DE 

SOUZA 

 
E-mail: nataliarodrigues.2011@hotmail.com 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: As boas práticas de fabricação fazem parte de procedimentos que devem ser 

realizados para garantir a segurança dos alimentos e a saúde de quem os consome. Das normas 

responsáveis por tratar das condições higiênico-sanitárias dos alimentos e estabelecimentos de 

Prestação de Serviços na área de alimentos estão as RDC n°275/2002 que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e RDC n°216/2004, que dispõe 

sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Dentre as 

atividades exercidas por engenheiros de alimentos, podemos destacar a assistência e a 

consultoria que consistem em analisar as necessidades específicas de determinado ambiente de 

serviços de alimentação com foco na segurança dos alimentos. Objetivou-se com esse trabalho a 

conscientização de crianças do ensino fundamental de escolas públicas de Diamantina-MG 

sobre práticas de higiene e manipulação correta de alimentos. O presente trabalho foi 

apresentado durante a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de 2017 realizada no Campus I 

da UFVJM aos alunos de faixa etária entre 5 e 16 anos de escolas do município de Diamantina-

MG. As apresentações foram feitas de maneira dinâmica com brincadeiras como o jogo dos 7 

erros em ambiente para manipulação de alimentos, jogos de “Verdadeiro ou Falso” sobre boas 

práticas de fabricação e apresentação de cartilhas com informativos de higiene pessoal, higiene 

dos alimentos e como proceder durante o preparo de alimentos. Após a realização das 

atividades, as crianças manifestaram bastante interesse em participar das brincadeiras e 

responderam corretamente à maioria das perguntas, o que leva a concluir que adquiriram 

conhecimento dos hábitos de higiene e manipulação correta dos alimentos. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC 
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SINT1036 - Gamificação para o ensino de lógica de programação: uma 

abordagem lúdica aplicada em uma escola pública de ensino básico de 

Diamantina 
 

LUIZ FELIPE FILGUEIRAS DE MEDEIROS,ARTHUR DENYS MONTEIRO SANTOS,LUIS 

FILIPE SILVA FERREIRA ,RIANN MARTINELLI BATISTA,EULER GUIMARÃES 

HORTA,ALEXANDRE RAMOS FONSECA 

 
E-mail: luiz.ffm@outlook.com 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: Atualmente o mundo está passando por uma grande revolução digital. A maioria das 

pessoas têm contato com diversos tipos de tecnologias e em diversos dispositivos. As crianças 

de hoje já nascem tendo contato com tablets, celulares, computadores, videogames, etc. Isso 

ocorre devido ao avanço exponencial da Computação nas últimas décadas. Conhecimentos 

básicos de computação têm se tornando cada vez mais necessários. Ao longo do tempo, esse 

conhecimento será indispensável para que haja plena interação com as novas tecnologias. É 

perceptível que o governo brasileiro não incentiva as novas gerações a terem conteúdos de 

lógica de programação nas escolas. O que falta são cursos mais aprofundados, onde os alunos 

teriam contato com a lógica de programação, descobrindo como esses programas são criados e 

adquirindo conhecimento para desenvolverem seus próprios aplicativos. Neste contexto, foi 

criado um projeto de extensão que possibilita a interação entre universidade e a sociedade 

diamantinense. O intuito é levar para uma escola de ensino básico da região o ensino de lógica 

de programação, contemplando jovens entre 11 e 14 anos. A escola parceira é a Escola Estadual 

Professora Ayná Torres. São utilizadas ferramentas de ensino e aprendizagem que utilizam uma 

abordagem divertida e intuitiva. Para este projeto são utilizados o CODE e o AppInventor, que 

são plataformas didáticas utilizadas principalmente com crianças e jovens. Através do CODE é 

possível criar blocos de códigos para solucionar jogos, apresentando a lógica de programação de 

uma maneira didática, lúdica e atrativa. Já o AppInventor é uma plataforma que possibilita a 

criação de aplicativos para dispositivos Android, utilizando programação em blocos, deixando 

simples e prazerosa a criação de aplicativos. Espera-se que o raciocínio lógico desenvolvido no 

projeto melhore o desempenho escolar dos estudantes nas disciplinas tradicionais da escola. 

Além disso, pretende-se despertar o interesse dos participantes por carreiras profissionais na 

área da computação. 

 

 
Apoio: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA AYNÁ TORRES 
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SINT1037 - Intervenções de Pastagens dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri: Visando a Sustentabilidade e Redução do Êxodo Rural 
 

MARCELA AZEVEDO MAGALHÃES,MICHELE CÍNTIA SILVA,HELISA IARA CORDEIRO 

DOS SANTOS,MAURICIO SANTANA DE PAULA,DEIDIMARA DAS GRAÇAS MAFRA,ANA 

LUIZA DA SILVA NOBRE,LILIAN GUIMARÃES OTONI,KARLA MAGALHÃES 

RAMOS,KÉSIA DALILA DE PAULA,VITOR AUGUSTO NEVES,ADRIANE CAL 

 
E-mail: marcelazootecnia@yahoo.com.br 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: O levantamento, caracterização e transformação do sistema de produção animal a 

pasto de propriedades rurais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, objetiva maior eficiência de 

produção de volumoso aos animais ao longo do ano, garantindo rentabilidade e fixação do 

homem no campo. 

Tais ações são realizadas em propriedades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de forma 

prática, exploratória, descritiva e visual. A coleta de dados é por entrevistas aos produtores que 

trabalham com a produção animal a pasto e/ou suplementação volumosa, como principal fonte 

de alimento.  

A ação é composta por etapas: Seleção de propriedades que necessitam de intervenção e 

transformação das pastagens; Visita às propriedades com objetivo de explicar a finalidade do 

trabalho e traçar o perfil dos produtores, além da avaliação das condições de manejo da 

pastagem e do pastejo e as técnicas utilizadas para reduzir a escassez de alimento na seca; 

Traçar alternativas de fácil aplicabilidade e baixo custo, afim de aumentar a produção de 

volumoso e, consequentemente, a produção de carne e/ou leite por animal e por área. O projeto 

está em andamento, e já foram realizadas visitas e reuniões com produtores em três 

propriedades da região, que apresentam escassez e irregularidade de chuvas, além de solos de 

baixa fertilidade, acarretando em baixos índices produtivos, retorno econômico e frustração dos 

produtores com tal atividade. É notável a carência de informação repassada aos produtores, isso 

demonstra a importância da extensão para que estes acreditem que são capazes de transformar a 

realidade que vivem atualmente. Ressalta-se que a produção animal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, é baseada na utilização de pastagens, por ser de menor custo, pois há redução nos 

gastos com mão-de-obra, combustível e maquinário, sendo de importância econômica e social 

para a região. 

Até o momento observou-se que as informações, orientações e alternativas viáveis transmitidas 

aos produtores sobre: manejo da pastagem e do pastejo e alternativas de reduzir a escassez de 

volumoso na seca, tem deixado estes mais confiantes. Assim, pode-se afirmar que tal ação vem 

contribuindo de forma dinâmica para o desenvolvimento rural. Nota-se que os produtores tem 

seguido as intervenções, sendo possível transformar a realidade atual, obtendo melhores 

resultados com custos aceitáveis e aumento na rentabilidade da atividade pecuária e, 

consequentemente redução no êxodo rural e oportunidades de emprego no campo na região. 

 

 
Apoio: PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFVJM E AO NÚCLEO DE 

ESTUDOS EM FORRAGICULTURA (DZO - CAMPUS JK) 
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SINT1038 - Intervenções de Pastagens dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri: Visando a Sustentabilidade e Redução do Êxodo Rural. 
 

MICHELE CÍNTIA SILVA,MARCELA AZEVEDO MAGALHÃES,HELISA IARA CORDEIRO 

DOS SANTOS,DEIDIMARA DAS GRAÇAS MAFRA,ANA LUIZA DA SILVA NOBRE,KARLA 

MAGALHÃES RAMOS,KÉSIA DALILA DE PAULA,VITOR AUGUSTO NEVES,ADRIANE 

CALDEIRA BATISTA OLIVEIRA,ADRIENE CALDEIRA BATISTA,T 

 
E-mail: michellecinntia@yahoo.com.br 

 
Área: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

 

Resumo: O levantamento, caracterização e transformação do sistema de produção animal a 

pasto de propriedades rurais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, objetiva maior eficiência de 

produção de volumoso aos animais ao longo do ano, garantindo rentabilidade e fixação do 

homem no campo. 

Tais ações são realizadas em propriedades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de forma 

prática, exploratória, descritiva e visual. A coleta de dados é por entrevistas aos produtores que 

trabalham com a produção animal a pasto e/ou suplementação volumosa, como principal fonte 

de alimento.  

A ação é composta por etapas: Seleção de propriedades que necessitam de intervenção e 

transformação das pastagens; Visita às propriedades com objetivo de explicar a finalidade do 

trabalho e traçar o perfil dos produtores, além da avaliação das condições de manejo da 

pastagem e do pastejo e as técnicas utilizadas para reduzir a escassez de alimento na seca; 

Traçar alternativas de fácil aplicabilidade e baixo custo, afim de aumentar a produção de 

volumoso e, consequentemente, a produção de carne e/ou leite por animal e por área. O projeto 

está em andamento, e já foram realizadas visitas e reuniões com produtores em três 

propriedades da região, que apresentam escassez e irregularidade de chuvas, além de solos de 

baixa fertilidade, acarretando em baixos índices produtivos, retorno econômico e frustração dos 

produtores com tal atividade. É notável a carência de informação repassada aos produtores, isso 

demonstra a importância da extensão para que estes acreditem que são capazes de transformar a 

realidade que vivem atualmente. Ressalta-se que a produção animal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, é baseada na utilização de pastagens, por ser de menor custo, pois há redução nos 

gastos com mão-de-obra, combustível e maquinário, sendo de importância econômica e social 

para a região. 

Até o momento observou-se que as informações, orientações e alternativas viáveis transmitidas 

aos produtores sobre: manejo da pastagem e do pastejo e alternativas de reduzir a escassez de 

volumoso na seca, tem deixado estes mais confiantes. Assim, pode-se afirmar que tal ação vem 

contribuindo de forma dinâmica para o desenvolvimento rural. Nota-se que os produtores tem 

seguido as intervenções, sendo possível transformar a realidade atual, obtendo melhores 

resultados com custos aceitáveis e aumento na rentabilidade da atividade pecuária e, 

consequentemente redução no êxodo rural e oportunidades de emprego no campo na região. 

 
Apoio: PRO REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFVJM E AO NÚCLEO DE 

ESTUDOS EM FORRAGICULTURA (DZO - CAMPUS JK) 
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SINT1039 - Avaliação físico-química de iogurtes concentrados, tipo 

grego, comercializados em Diamantina - MG 
 

FABIANE NEVES SILVA,CÁSSIA DUARTE OLIVEIRA,HARRIMAN ALEY MORAIS 

 
E-mail: bianevez@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Resumo: O iogurte concentrado, considerado um produto largamente produzido e consumido 

no Brasil, também chamado de iogurte grego, é o produto intermediário entre os leites 

fermentados e os queijos não maturados com alto teor de umidade, como os queijos petitsuisse, 

boursin e o queijo quark, ambos apresentam características de textura e consistência 

semelhantes devido à prática de dessoragem durante o processamento. Quanto mais 

concentrado, maior será a contagem das bactérias láticas (Lactobacillus e Bifidobacterium), do 

teor de ácido lático e de sólidos. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

condições físico-químicas de pH e cor de duas marcas de iogurtes gregos comercializados no 

mercado varejista de Diamantina – MG. Adquiriu-se, duas marcas de iogurte grego de mesmo 

sabor, para a análise de pH utilizou-se pHmetro digital modelo DEL LAB e para a análise de cor 

utilizou-se o colorímetro da marca KONICA MINOLTA modelo CR-400 Chroma Meter. As 

análises foram efetuadas no laboratório de biofísica do prédio DCB da UFVJM, todas em 

triplicata e os testes de médias foram realizados utilizando o programa SISVAR (Sistema de 

Análise Estatística) por meio da Análise de Variância, confrontando-se as médias pelo teste de 

Tukey a 5 % de significância. Não houve diferença significativa para a avaliação de cor com 

relação aos parâmetros L* e b* para as duas marcas de iogurte grego estudadas. Porém, a 

amostra B apresentou maior tendência a cor vermelha, justificada pela diferença entre as 

amostras ao observar o parâmetro a*. A amostra B apresentou maior valor de pH (4,45) quando 

comparado a amostra A (4,23), sendo valores próximos dos reportados na literatura; o baixo 

valor de pH é resultado do tempo de fermentação em que o iogurte grego é submetido durante 

sua elaboração, o que garante uma melhoria na conservação do produto. Apesar de 

apresentarem algumas diferenças entre as amostras se tratando dos parâmetros físico-químicos 

estudados, cor e pH, as duas marcas mostraram valores semelhantes aos valores apresentados na 

literatura. 

 
Apoio:  
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SINT1040 - Avaliação físico-química de leites fermentados 

comercializados em Diamantina – MG 
 

CÁSSIA DUARTE OLIVEIRA,FABIANE NEVES SILVA,KÁSSIA HÉLLEN VIEIRA,FABIANA 

REGINA LIMA,REGIANE DE MELO,HARRIMAN ALEY MORAIS 

 
E-mail: cassiaduartemg2@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Resumo: Leites fermentados são produtos adicionados ou não de outras substâncias 

alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite. Eles podem ser adicionados 

ou não de outros produtos lácteos e são obtidos por fermentação láctica mediante ação de 

cultivos de microrganismos específicos que devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto 

final durante seu prazo de validade. Os microrganismos utilizados na fabricação de leites 

fermentados são: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp., 

Streptococus salivarius subsp. Thermophilus. Dessa forma, objetivou-se avaliar os parâmetros 

físico-químicos de pH e cor para duas marcas de leites fermentados comercializados no 

mercado varejista de Diamantina – MG. Para a análise de pH utilizou-se pHmetro digital 

modelo DEL LAB e para a análise de cor utilizou-se o colorímetro da marca KONICA 

MINOLTA modelo CR-400 Chroma Meter. Essas análises foram realizadas no laboratório de 

biofísica do prédio DCB da UFVJM, todas em triplicata e os testes de médias foram efetuados 

utilizando o programa SISVAR (Sistema de Análise Estatística) por meio da Análise de 

Variância, confrontando-se as médias pelo teste de Tukey a 5 % de significância. Na análise de 

pH foram obtidos para a marca A e B respectivamente valores de 3,68 e 3,78, se diferenciando 

estatisticamente. Para o parâmetro de cor L* obteve-se valores de 72,31 e 71,20, para a* valores 

de -1,72 e –0,64 e para b* valores de 15,57 e 20,13 para as marcas A e B respectivamente. 

Apenas o parâmetro b* da análise de cor  não apresentou diferença significativa (p>0,05) entre 

as duas marcas. Os valores baixos de pH obtidos são característicos de leites fermentados, uma 

vez que esses produtos apresentam acidez elevada, estando diretamente relacionados com à 

segurança alimentar, uma vez que microrganismos patógenos não crescem em pH muito ácidos. 

Por meio da análise de cor, foi possível observar que o leite fermentado da marca A é mais 

luminoso e mais claro, possui uma maior intensidade da cor vermelha e a mesma intensidade da 

coloração amarela quando comparado com o da marca B. Dessa forma, as duas marcas de leite 

fermentado analisados apresentaram disparidade nas características físico-químicas de pH e cor 

(parâmetros L* e a*), porém todos os resultados obtidos para cor e pH se assemelham a 

trabalhos sobre esse mesmo tipo de produto. 

 
Apoio: CAPES, UFVJM 
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SINT1041 - EFEITO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS 

COMBINADAS DE LUZ UV-C E REVESTIMENTO COMESTÍVEL 

PARA MANUTENÇÃO DA COR DE CARNE BOVINA EFEITO DA 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS COMBINADAS DE LUZ UV-C E 

REVESTIMENTO COMESTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA COR 

DE CARNE BOVINA 
 

KARINE GUIMARÃES MOREIRA,POLIANA MENDES DE SOUZA,GISELLE PEREIRA 

CARDOSO 

 
E-mail: karine21m@yahoo.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de Luz UV-C 

combinada com revestimento comestível à base de gelatina para a manutenção da cor de carne 

bovina. Foram avaliados 3 tratamentos, sendo eles: controle, aplicação de luz UV-C seguida de 

revestimento (UV/Rev) e por fim aplicação de revestimento seguida de luz UV-C (Rev/UV). 

Foi utilizado o corte de carne bovina lagarto com 48 horas post-mortem. Os bifes foram 

cortados em formato quadrado medindo 5 x 5 cm e submetidos aos tratamentos. Em seguida, 

foram armazenados em bandejas de poliestireno envoltas com filmes de policloreto de vinila 

(PVC) e armazenados em BOD (estufa incubadora refrigerada) a 2±0,5 oC.  Para o tratamento 

com luz UV-C, os tratamentos foram colocados em câmara com luz UV-C direta totalizando 

uma intensidade de 3,94 mJ/cm2, sendo expostas por 10 minutos de cada lado do bife, exceto 

para o controle. A avaliação objetiva da cor foi realizada diretamente na superfície superior dos 

bifes, utilizando-se um colorímetro espectrofotométrico CM5 (Kônica Minolta), com porta de 

abertura de 30 mm e reflectância especular incluída (SCI). Foram realizadas 9 leituras em 

pontos diferentes de cada amostra. Os parâmetros de cor avaliados foram ΔL, Δa*, Δb*, ΔC, 

Δh* e ΔE. As médias foram avaliadas pelo teste de tukey e os dados foram plotados no 

programa Statistica Stat Soft 8.0. Todos os parâmetros de cor sofreram decréscimo do dia 0 para 

o dia 6 em todos os tratamentos testados. Menores valores de delta são um indicativo de 

menores variações na cor da carne do tempo zero de estocagem até o tempo 6, portanto, 

menores deltas são mais favoráveis. O tratamento Rev/UV apresentou portanto, diferenças 

significativas quando comparado aos outros tratamentos para os parâmetros ΔL (-3,46), Δa (-

2,52), e variação global da cor menor (ΔE=6,55). Sendo assim, para manutenção da cor da carne 

bovina por 6 dias, é interessante a aplicação inicial do revestimento comestível, com posterior 

aplicação da luz UV-C. 

 
Apoio: À UFVJM E FAPEMIG. 
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SINT1042 - EFEITO DA IRRADIAÇÃO GAMA NA 

DESCONTAMINAÇÃO DO LEITE DE VACA 
 

FABIANA REGINA LIMA,KÁSSIA HÉLLEN VIEIRA,POLIANA MENDES DE SOUZA 

 
E-mail: fabianalima1818@hotmail.com 

 
Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Resumo: O leite é um alimento de grande importância na dieta humana e por ser um dos mais 

completos em termos de nutrientes, atua como meio de cultura ideal para o desenvolvimento de 

microrganismos. A exemplo da Salmonella sp., o leite e seus derivados são fortes veículos 

transmissores deste patógeno estando relacionada a surtos de toxinfecções alimentares graves. 

Entre as tecnologias emergentes com intuito de assegurar a qualidade de um alimento, em 

destaque está a irradiação gama, um método de conservação que consiste na exposição de 

alimentos a fontes de radiação, utilizada, entre outros objetivos, para reduzir a presença de 

microrganismos sem afetar a qualidade do produto. Assim, objetivou-se verificar a eficiência do 

tratamento por irradiação gama no leite de vaca inoculado com Salmonella enteritidis através de 

análise microbiológica. As amostras de leite cru utilizado neste experimento foram fornecidas 

por produtores da região de Curvelo - MG. As amostras foram irradiadas no Laboratório de 

Irradiação Gama (LIG) em Belo Horizonte nas doses de 0,5 kGy (A), 1 kGy (B), 1,5 kGy (C), 2 

kGy (D), 2,5 kGy (E) e 3 kGy (F), totalizando 7 amostras com a controle (não irradiada). A 

análise de microrganismos mesófilos foi realizada no Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos – UFVJM. A ativação da Salmonella enteritidis foi feita através do descongelamento 

da cultura à temperatura ambiente e incubação em caldo nutritivo a 36 ˚C/48 horas, após esse 

período, o leite foi esterilizado e inoculado com Salmonella enteritidis. As amostras foram 

submetidas a diluições decimais, plaqueamento por superfície e após 48 horas realizou-se a 

contagem das colônias. Após a contagem, fez-se a conversão em Log10 e foi aplicado o teste de 

média utilizando o programa Start 5.0, confrontando-se as médias pelo teste de Tukey a 5 % de 

significância. Foi elaborado um gráfico com os valores da dose de radiação utilizada e a 

população de microrganismos presentes nas amostras. Foi possível observar que quanto maior a 

dose de radiação aplicada maior a inativação microbiana. Houve diferença estatística entre as 

amostras irradiadas, exceto entre a amostra controle e a amostra A, em que foi possível perceber 

uma redução da carga microbiana em torno de 4 Log10 com a aplicação de uma dose de 2,5 

KGy em relação à amostra controle. Foi possível confirmar o efeito da irradiação gama na 

descontaminação do leite previamente inoculado com Salmonella enteritidis, sendo um método 

eficiente de descontaminação. 

 
Apoio: ICT E UFVJM 
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SINT1043 - BANCO DE BLOCOS HISTOLÓGICOS: UMA 

FERRAMENTA PARA O ENSINO DE HISTOLOGIA 

VETERINÁRIA 
 

PEDRO HENRIQUE AQUINO,EDNILDA APARECIDA DOS SANTOS COUTO,BRUNO 

GOMES VASCONCELOS,HELOISA MARIA FALCÃO MENDES 

 
E-mail: aquino.henrique.aquino@gmail.com 

 
Área: MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é criar um banco de blocos histológicos (BAHISTO) e 

roteiros de aulas práticas de Histologia Básica e Histologia Veterinária, que possam subsidiar o 

ensino de histologia e a inserção dos estudantes em atividades teórico-práticas. As lâminas 

histológicas já existentes no acervo de histologia do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) foram 

identificadas, catalogadas e organizadas em caixas de lâminas, de forma que cada caixa 

contivesse todos os sistemas orgânicos disponíveis. Foram confeccionadas etiquetas que foram 

afixadas nas lâminas contendo informações como espécie, fragmento de tecido e número do 

bloco histológico de origem. As informações também foram armazenadas em planilhas de excel 

que permitem o controle do BAHISTO e os blocos histológicos foram armazenados em caixas 

de papel. As lâminas do acervo somam o total de 966, sendo 387 da espécie bovina e 579 da 

espécie wistar com a média de 10 lâminas por fragmento de tecido. Em seguida, iniciaram-se as 

descrições histológicas das lâminas, para a elaboração dos roteiros de aulas práticas. As 

descrições foram feitas em documento word contendo informações iniciais das lâminas como 

espécie do animal, nome do fragmento/órgão, número do bloco no BAHISTO e coloração 

realizada. Utilizando-se microscópio óptico as estruturas teciduais foram observadas e descritas 

detalhadamente respectivamente nos aumentos de quatro vezes, 10X e 40X. A descrição foi 

feita buscando caracterizar a organização tecidual, celular e da matriz extracelular, os tipos de 

tecidos, os tipos e formatos de células e as particularidades de cada tecido ou estrutura que os 

identifiquem. O presente trabalho encontra-se em andamento, sendo que os roteiros de aulas 

práticas serão disponibilizados para os alunos no próximo semestre. Já a inserção de novos 

materiais biológicos das espécies de interesse veterinário será executada na segunda etapa do 

projeto, mediante colheita e processamento histológico de amostras de tecidos e órgãos em 

frigoríficos de bovinos, suínos e aves, e em clínicas veterinárias e fazendas para as espécies 

como cães, gatos e equinos. Este trabalho vem se configurando um recurso de baixíssimo custo 

que implica em relevante melhoria das condições de oferta do ensino de histologia, e ainda em 

significativo envolvimento de alunos de graduação em atividades teórico-práticas que 

contribuem para sua formação profissional, vivência acadêmica e participação na construção do 

saber. 

 
Apoio: UFVJM, PROGRAD, ICA/CAMPUS UNAÍ, PROAE, PROGER 
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SINT1044 - Estimativa de custos de implementação e manutenção de 

medidas de higiene de ordenha em pequena propriedade leiteira 
 

ELLEN FERNANDA ANJOS LOPES,FABÍOLA APARECIDA DE OLIVEIRA 

NOGUEIRA,MAYKE ALEX FARIA FIGUEREDO,MICAELE FREITAS DOS SANTOS 

COSTA,SAVIO ALVES SILVA ,HELOISA MARIA FALCÃO MENDES 

 
E-mail: nandinhalops@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi estimar o custo de implementação e de manutenção do 

pré e pós-dipping, dos testes diagnósticos de mastite (caneca telada, CMT (California Mastitis 

Test) e alizarol) e do potencial ganho financeiro ao produtor de leite em função da 

implementação destas medidas. Para isto foram realizadas pesquisas de preços em lojas físicas e 

da internet dos seguintes materiais: caneca de fundo preto, raquete para CMT, solução de CMT 

e de alizarol, copo para desinfecção de tetos, solução de iodo desinfetante no pré e pós-dipping e 

papel toalha. Calculou-se o custo para a aquisição dos materiais e o custo de manutenção dos 

mesmos considerando-se um rebanho de 10 vacas e a utilização dos materiais por um período de 

dois meses. Os valores foram convertidos para custo/vaca/dia. Os potenciais ganhos financeiros 

foram estimados para duas propriedades (A e B) considerando-se sua produção real e um ganho 

adicional de R$0,04/litro no preço pago do leite. Tal valor adicional se deve ao enquadramento 

do leite nos melhores padrões de qualidade definidos pela indústria em função da CBT 

(Contagem bacteriana total). O custo de implementação e manutenção do pré e pós-dipping foi 

de R$0,31/vaca/dia. Os potenciais ganhos financeiros foram de R$2.190,92/ano na propriedade 

A, cuja produtividade diária é de 18,6 litros de leite/vaca com 14 vacas, e de R$669,33/ano na 

propriedade B, cuja produtividade diária é de 17 litros de leite/vaca com 05 vacas. Com base 

nesses resultados, observou-se que há vantagens em investir em práticas de desinfecção dos 

tetos, pois além de ser um tratamento preventivo simples e eficaz, é também uma medida 

economicamente viável com potencial de gerar retorno financeiro significativo ao produtor 

através da redução da CBT, em proporção ao tamanho do rebanho e produtividade das vacas. 

Além destes ganhos diretos, há que se considerar os potenciais ganhos indiretos, representados 

pela redução de gastos com medicamentos para tratamento de mastite, honorários veterinários, 

mão-de-obra, descarte de leite, dentre outros. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 
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SINT1045 - Implementação de controle zootécnico em pequenas 

propriedades  leiteiras da microrregião de Unaí/MG 
 

MAYKE ALEX FARIA FIGUEREDO,MICAELE FREITAS DOS SANTOS COSTA,FABÍOLA 

APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA,ELLEN FERNANDA ANJOS LOPES,SAVIO ALVES 

SILVA ,JANAÍNA FERNANDES GONÇALVES,HELOISA MARIA FALCÃO MENDES 

 
E-mail: mayke_unai@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Resumo: O objetivo foi contribuir para a implementação da prática do registro e controle 

zootécnico em pequenas propriedades leiteiras. Elaborou-se um caderno de controle zootécnico 

contendo registros das seguintes atividades: controle leiteiro, controle de mastite, controle 

reprodutivo, tabela de previsão de parto, controle de parição/nascimento, controle de rebanho, 

controle de vacinação, exames de brucelose e tuberculose, controle sanitário e controle de 

mortes. Procurou-se conscientizar os produtores de uma comunidade rural sobre a importância 

do registro e controle zootécnico e da adesão ao caderno proposto. Foram apresentados quais 

benefícios seu uso poderia produzir e como ele poderia influenciar na melhor gestão da 

atividade leiteira. A versão final do caderno contou com a colaboração dos produtores da 

comunidade, que sugeriram redefinições quanto à melhor forma de apresentação/inserção dos 

dados. Após a distribuição dos cadernos foram realizadas visitas mensais com o objetivo de 

auxiliar e esclarecer dúvidas quanto ao uso do caderno e à interpretação dos dados. Procedeu-se 

a colheita desses dados através de fotografia digital para posterior tabulação em software excel e 

análise. Onze produtores dessa comunidade aderiram ao uso do caderno, sendo que cinco deles 

utilizaram essa ferramenta de modo regular, atentando-se ao registro de pelo menos cinco itens 

do caderno durante o período da atividade de extensão. Os demais não apresentaram uso assíduo 

da ferramenta, demonstrado seja por falta de continuidade do registro de dados ou por não 

inserirem dados em todos os itens que o caderno oferece. Diante disso, observou-se que a 

adesão ao caderno foi satisfatória, no entanto, o uso do mesmo foi baixo em relação à aceitação 

da ferramenta. Este resultado pode ser explicado pela dificuldade que o produtor possui de 

identificar a importância do controle zootécnico, além da dificuldade em registrar os dados 

estando ele envolvido em tantas outras tarefas no campo. Isso dificulta a obtenção dos melhores 

resultados que o controle zootécnico pode oferecer, já que os indicadores de produtividade não 

podem ser mensurados com maior precisão. Na ocasião das visitas mensais outras demandas de 

ordem técnica foram apresentadas pelos produtores, em sua maioria, relacionadas a doenças nos 

animais, constituindo-se oportunidade de oferecer apoio técnico ao produtor e de treinamento e 

aprendizado para os discentes e docentes envolvidos. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 
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SINT1046 - Isolamento microbiano e antibiograma em amostras de 

secreção ocular de  vacas com sinais clínicos de ceratoconjuntivite 
 

MICAELE FREITAS DOS SANTOS COSTA,MAYKE ALEX FARIA FIGUEREDO,SAVIO 

ALVES SILVA ,FABÍOLA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA,ELLEN FERNANDA 

ANJOS LOPES,BRUNO GOMES VASCONCELOS,JANAÍNA FERNANDES 

GONÇALVES,HELOISA MARIA FALCÃO MENDES 

 
E-mail: micaelefreitas.c@hotmail.com 

 
Área: MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Resumo: O objetivo foi realizar o isolamento bacteriano e o teste de resistência microbiana 

(antibiograma) em amostras de secreção ocular de vacas com e sem sinais clínicos de 

ceratoconjuntivite infecciosa bovina (CIB). Obtiveram-se amostras de secreção ocular de 11 

animais com (grupo AFE) e de quatro animais (grupo CON) sem sinais clínicos da 

doença,utilizando-se swab comercial estéril. Os swabs foram friccionados contra a mucosa 

conjuntival inferior e superior e na comissura palpebral dos animais. No grupo AFE todos 

apresentaram lacrimejamento excessivo e vermelhidão das mucosas oculares, sendo que dois 

apresentaram acentuada opacidade de córnea, conjuntivite e secreção ocular profusa e purulenta. 

Dentre os animais do grupo CON nenhum apresentou sinais clínicos de CIB. Todos os animais 

foram oriundos de uma mesma comunidade rural, mas de três produtores distintos. As amostras 

de secreção ocular foram imersas em ágar líquido MRVP e incubadas a temperatura 

ambientepor 18 horas até o isolamento. Procedeu-se o espalhamento das bactérias crescidas em 

MRVP no ágar Mac Conkey (AMC) e incubação a 37ºC por 48 horas. As colônias bacterianas 

mais numerosas no AMC foram semeadas em ágar sangue (AS) e incubadas por 48 horas. 

Foram realizadas provas de catalase para as colônias de bactérias crescidas no AMC e no AS. O 

resultado da catalase foi positivo para todas as amostras testadas nos dois ágar. No AS ocorreu a 

formação de halo alfa-hemolítico.Os resultados das análises microbiológicas somadas às 

características clínicas da ceratoconjuntivite apresentada sugerem a presença da bactéria 

Moraxella bovis. Procedeu-se o antibiograma pelo método de difusão em ágarutilizando-se 

amostras de um animal de cada produtor crescidas no AS. Foram testados 12 antibióticos 

distintos, dentre eles a tetraciclina (TET), indicada para o tratamento de CIB.Os testes 

mostraram que um dos animais está resistente à TET e os outros dois foram inconclusivos. 

Todos os animais mostraram resistência ou teste inconclusivo para todos os demais antibióticos 

testados. Os resultados sugerem que a Moraxella bovis está presente na região onde os 

produtores relataram os casos de CIB, e que há resistência à TET em um animal de uma das 

propriedades testadas. Tal fato dificulta o tratamento da doença já que a TET está presente nas 

bases farmacológicas comerciais indicadas para o tratamento da CIB. Isto reforça a importância 

da vacinação e outras medidas preventivas contra a CIB nesta comunidade. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/Campus Unaí 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
6
3

  

 

 

 

 

 

 

SINT1047 - Prevenção das enfermidades mais impactantes em 

pequenos rebanhos de bovinos leiteiros na microrregião de Unaí: 

contribuição para a melhoria da saúde animal e humana. 
 

FABÍOLA APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA,ELLEN FERNANDA ANJOS 

LOPES,MAYKE ALEX FARIA FIGUEREDO,MICAELE FREITAS DOS SANTOS 

COSTA,SAVIO ALVES SILVA ,JANAÍNA FERNANDES GONÇALVES,HELOISA MARIA 

FALCÃO MENDES 

 
E-mail: fabiolanolive@outlook.com 

 
Área: MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Resumo: O objetivo é proporcionar ao pequeno produtor rural o acesso a informações técnicas 

atualizadas na área de sanidade animal. O propósito é contribuir para a adesão, pelo produtor, às 

medidas de prevenção das enfermidades mais impactantes na bovinocultura, repercutindo 

positivamente na saúde animal e humana. A forma de execução é a elaboração e apresentação, 

por parte dos graduandos, de palestras aos produtores sobre as principais enfermidades dos 

bovinos leiteiros, ocasião na qual é possível esclarecer diretamente as dúvidas postas pelo 

produtor. A colheita de amostras de leite e de swabs das mãos dos ordenhadores tem como 

objetivo fornecer a contagem bacteriana total (CBT) antes e após esta ação de extensão, sendo 

utilizada como um marcador de higiene de ordenha. Fez-se uma prospecção de comunidades 

rurais que pudessem ser alvo desta ação de extensão. Após a detecção de uma possível 

comunidade foi feita a apresentação do projeto, a aplicação de um questionário sobre o manejo 

sanitário do rebanho e em seguida, a apresentação de uma palestra sobre mastite, uma das 

principais doenças que acomete o gado de leite. Contudo notou-se grande desinteresse dos 

produtores em relação à forma de execução do projeto, fato que motivou a busca por outras 

comunidades. Em seguida, iniciou-se nova prospecção de comunidades que pudessem ser alvo 

desta ação de extensão. Na segunda comunidade selecionada observou-se que nenhum dos oito 

produtores faziam uso do pré e pós-dipping durante a ordenha. Procedeu-se a apresentação de 

uma palestra sobre mastite, buscando-se esclarecer o produtor sobre o manejo mais apropriado 

da ordenha.  Foi feita coleta de amostras de leite e swabs das mãos para a realização da CBT. 

Procedeu-se às análises laboratoriais da CBT porém, por algum motivo ainda desconhecido, o 

resultado obtido foi inconclusivo, sugerindo alguma falha durante a coleta e/ou processamento 

das análises. Em função do não-uso do pré e pós-dipping observado nesta comunidade, fez-se o 

levantamento dos custos de implementação e manutenção deste método bem como dos 

potenciais ganhos financeiros que o produtor pode vir a obter com a adoção desta prática, 

economicamente viável. O projeto continua em andamento com o intuito de incrementar os 

trabalhos nesta comunidade e/ou outras, ampliando os temas a serem abordados durante as 

palestras. Espera-se contribuir para o esclarecimento do pequeno produtor e para a melhoria das 

suas práticas de manejo sanitário. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 
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SINT1048 - Suporte técnico à comunidades rurais produtoras de 

tilápias e espécies nativas no Vale do Jequitinhonha 
 

CARLA CAROLINA FERNANDES DOS REIS,MATHEUS PHILIP SANTOS 

AMORIM,EMILENE RODRIGUES DE SOUZA,WILLIANE FERREIRA 

MENEZES,JUSCILENE APARECIDA SILVA PACHECO,MATHEUS MOREIRA CHAVES 

,CLARISSE RIBEIRO MATOS,MARCELO MATTOS PEDREIRA 

 
E-mail: carlacarolina80@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 

 

Resumo: O consumo de pescado tem aumentado visivelmente, suportado principalmente pela 

expansão da aquicultura. Essa mudança é percebida também ao longo do Vale do Jequitinhonha, 

onde são encontrados pequenos produtores, geralmente de cunho familiar, como uma atividade 

de subsistência e pela abertura de peixarias e setores de pescado nos supermercados. Assim 

sendo, a implementação de atividades aquícolas nas propriedades dos pequenos produtores, é 

uma forma dos mesmos expandirem seus negócios melhorando as suas condições sociais e 

incrementando a atividade de forma organizada. O objetivo deste trabalho foi dar aporte 

tecnológico e promover o sucesso da piscicultura, nas comunidades locais de produtores 

familiares, no Vale do Jequitinhonha. O projeto conta com a participação da EMATER, 

estudantes da pós-graduação e alunos da graduação da UFVJM, que auxiliam no 

desenvolvimento e legalização da atividade. Em meados de 2017 a 2018, mensalmente foram 

realizadas visitas a comunidade do Mandassaia, onde vários produtores mantinham um pequena 

produção de tilápias em tanques-rede. Inicialmente foram identificadas as lideranças, para que 

estes difundissem a proposta do projeto aos interessados. Posteriormente, foram avaliadas as 

técnicas utilizadas pelos produtores para uma melhor adequação à realidade local. Foi-se 

verificado que no local as técnicas básicas de cultivos já eram conhecidas, entretanto alguns 

pontos cruciais eram necessários para o avanço da atividade, como a avaliação da viabilidade 

econômica, formas e pontos de vendas, questões legais e até mesmo adequação da produção 

para demanda regional. Ainda, através da adequação da densidade e técnicas de cultivos, 

ocorreu a expansão da produção e atendimento de um maior nicho de mercado. Cabe ressaltar 

que o projeto está em andamento, e técnicas de processamento de pescado estão sendo avaliadas 

para agregar valor ao produto final e possivelmente a exploração de um novo mercado. 

 
Apoio: PROEX/UFVJM, BANCO DO NORDESTE, CAPES, FAPEMIG 
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SINT1049 - USO DE ANTIBIÓTICO E SIMBIÓTICO EM RAÇÕES 

PARA JUVENIS DE TILÁTIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) 
 

EMILENE RODRIGUES DE SOUZA,WILLIANE FERREIRA MENEZES,MATHEUS PHILIP 

SANTOS AMORIM,MATHEUS MOREIRA CHAVES ,JUSCILENE APARECIDA SILVA 

PACHECO,CARLA CAROLINA FERNANDES DOS REIS,MARIANNE SCHORER,MARCELO 

MATTOS PEDREIRA 

 
E-mail: emilene.rds@gmail.com 

 
Área: RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 

 

Resumo: O objetivo foi avaliar o uso de antibiótico e simbiótico em dietas para juvenis de 

tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Foram utilizados 250 juvenis de tilápias, com peso 

inicial médio 2,8 ± 0,20 g e comprimento total médio 5,7 ± 0,12 cm, distribuídos em 25 

aquários (40L) durante sessenta dias. Foram utilizados cinco tratamentos: controle (0g aditivos); 

1g/kg simbiótico + 0,01g/kg antibiótico; 2g/kg simbiótico + 0,01g/kg antibiótico; 1g/kg 

simbiótico; 2g/kg simbiótico. Os animais foram aclimatados em suas unidades experimentais 

durante setes dias na condição controle. Os aditivos foram adicionados nas rações por meio de 

adição de óleo de soja (1%) por aspersão sobre a ração. A concentração de 1% de óleo de soja 

foi adicionada a todas as dietas experimentais. As refeições foram ofertadas “ad libitum” três 

vezes ao dia (08:00, 12:00 e 16:00 horas). Foram avaliados quinzenalmente o peso, 

comprimento total e comprimento padrão através de biometria. Diariamente o consumo foi 

registrado. Através desses valores foram calculados: ganho de peso, biomassa, conversão 

alimentar. Ao final foi observado a sobrevivência. Semanalmente foram mensurados os 

parâmetros de qualidade da água, sendo: temperatura, oxigênio dissolvido e  pH através da 

sonda Horiba (W-22XDD); e amônia nitrito e nitrato através da metodologia APHA (2012). O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições. Os dados obtidos 

foram submetidos a ANOVA  é posterior o teste de TuKey (0,05%), usando o programa 

estatístico SAS®. Os resultados de consumo e conversão alimentar, peso e sobrevivência não 

diferiram entre os tratamentos. Os peixes do tratamento com 1g/kg simbiótico + 0,01g/kg 

antibiótico apresentaram maior peso e comprimento padrão e total comparados com o 

tratamento 2g/kg simbiótico. Os resultados demonstram que o uso de simbiótico em 

concentrações menores associado com antibiótico é melhor do que o uso de simbiótico em 

maiores concentrações. A adição de simbiótico e antibiótico na ração comercial no cultivo de 

juvenis de tilápia-do-Nilo tende a melhorar o rendimento. 

 
Apoio: PRPPG/UFVJM, BANCO DO NORDESTE, FAPEMIG 
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SINT1050 - Análise da qualidade físico-química do leite cru em 

tanques comunitários 
 

CASSIANE GOMES,ROSELI APARECIDA DOS SANTOS,MARIANA ALMEIDA 

DUMONT,LEANDRO VITOR DE FIGUEIREDO,GABRIEL MACHADO DALLAGO,ARIANY 

VILARINO ALVES 

 
E-mail: cassianezootecnia@gmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Proteína, gordura e lactose são os principais constituintes da porção sólida do leite. 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou analisar a qualidade físico-química do leite cru 

obtido de tanques comunitários. Foram coletadas 16 amostras em 8 tanques comunitários de 

resfriamento localizados no município de Aricanduva, MG. Os teores de gordura, proteína e 

lactose do leite foram determinados através do analisador de leite Master Mini. Os resultados 

encontrados foram contrastados aos valores estabelecidos pela Instrução Normativa IN 62 por 

meio do teste t de Student, adotando um nível de 5% de probabilidade, uma vez que o teste de 

Shapiro-Wilk indicou que os dados seguiam uma distribuição normal de probabilidade. A média 

e desvio padrão para gordura, proteína e lactose foram de 3,55% ± 0,27, 3,00% ± 0,05 e 4,45% 

± 0,08, respectivamente. Quando comparados com os valores estabelecidos pela IN 62 (3,00%, 

2.90% e 4,30% respectivamente para gordura, proteína e lactose), todas as variáveis 

apresentaram valores superiores ao exigido pela legislação, sendo a diferença altamente 

significativa (P < 0,001). Entretanto, maior rendimento na produção de derivados lácteos como 

queijo, manteiga, iogurte, entre outros pode ser observado com o uso de leite com altos teores 

de gordura, proteína e lactose. Neste contexto, os resultados encontrados no presente trabalho 

permitem concluir que o leite proveniente dos tanques comunitários de resfriamento avaliados 

apresentou boa qualidade físico-química, sendo superior ao exigido pela legislação vigente. 

 
Apoio: Proexc/UFVJM, Núcleo de Estudos em Pecuária Leiteira (Nepel) 
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SINT1051 - Codornas de corte alimentadas com ração contendo 

farinha de penas suplementadas com protease 
 

ANDRESSA SILVA SANTOS,THIAGO FERREIRA DIANA,SANDRA REGINA FREITAS 

PINHEIRO,KARLA MAGALHÃES RAMOS,MATHEUS MOREIRA CHAVES ,GLEYDSON 

LUIZ DE OLIVEIRA NETO,JEAN KAIQUE VALENTIM,THAYSSA DE OLIVEIRA LITTIERE 

 
E-mail: andressa.s.ufvjm@gmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de codornas de corte alimentadas 

com ração contendo níveis de inclusão de farinha de penas (FP) suplementada com enzima 

(protease) de oito a 21 dias de idade. As aves foram alojadas em gaiolas de arame galvanizado 

(60 x 60 x 35 cm, 360 cm2 / aves) contendo comedouro tipo calha, bebedouro tipo copo de 

pressão e fonte de aquecimento. Utilizou-se 360 aves, machos, de acordo com o protocolo nº 

026/2016, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos e 

quatro repetições de 10 aves por parcela. Os tratamentos experimentais foram: T1: Controle 

positivo (CP) + 0% FP; T2: CP + 5% FP; T3: CP + 10% FP; T4: Controle negativo (CN, com 

redução de 8% da proteína bruta, comparado ao CP) + 0% FP; T5: CN + 5% FP; T6: CN + 10% 

FP; T7: CN + 0% FP + protease; T8: CN + 5% FP + protease e T9: CN + 10% FP + protease. 

As rações CP foram formuladas seguindo as exigências das aves, sendo isoenergéticas e 

isoproteicas. A enzima protease (com características de serina) foi adicionada às rações 

seguindo a recomendação do fabricante (0,02%). As variáveis de desempenho avaliadas foram: 

consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. As médias das variáveis analisadas 

foram submetidas à análise de variância, comparadas pelo teste Tukey considerando o nível de 

significância de 5%. Houve efeito significativo (P<0,05) da inclusão de FP em relação ao 

consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Os melhores resultados do consumo de 

ração foram observados para os tratamentos com 0 e 5% de inclusão da FP nas dietas controle 

positivo, controle negativo e controle negativo com protease. Similarmente, o ganho de peso e a 

conversão alimentar apresentaram melhores respostas (P<0,05) com níveis de até 5% de FP, o 

que demonstra seu potencial de uso nas rações para codornas. A FP pode ser usada nas rações 

de codornas de corte durante a fase inicial em até 5% sem comprometer o desempenho das aves. 

A suplementação da enzima (serina protease) em rações com redução de proteína e 

aminoácidos, acrescidos de FP não melhora o desempenho das codornas. 

 
Apoio: FAPEMIG, UFVJM 
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SINT1052 - Degradabilidade in situ da cana-de-açúcar e da ponta da 

cana 
 

ELLEM MARIA DE ALEMEIDA MATOS,SEVERINO DELMAR JUNQUEIRA 

VILLELA,LEANDRO DIEGO DA SILVA,CLÁUDIO HENRIQUE VIANA ROBERTO,ITALO 

MATOS BIONDINI 

 
E-mail: ellem.ufvjm@yahoo.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: A cana-de-açúcar é um produto de grande utilização principalmente nas pequenas 

propriedades, ela se torna uma opção para alimentar os animais na época de escassez de 

alimentos, pois na fase da seca a cana-de-açúcar está em um estágio favorável em relação às 

outras forrageiras. Seus subprodutos quando processados e ou acrescidos de outros alimentos 

podem garantir bom aproveitamento dos nutrientes, inclusive da fibra. 

Dentre eles, a ponta da cana-de-açúcar é um alimento que vem da indústria em grande 

quantidade e é descartada no ambiente, para que esta seja utilizada na nutrição de ruminantes, 

objetivou-se neste trabalho avaliar a degradabilidade in situ da cana-de-açúcar e da ponta da 

cana. Foi utilizado um bovino macho, adulto, castrado, fistulado no rúmen, com peso médio de 

900 kg. Os sacos utilizados no estudo foram confeccionados em náilon com poros de 50 micras 

(μm). Estes foram previamente lavados com água e secos a 65ºC por 24 horas, tendo os seus 

pesos registrados. Foi adicionado a cada saco 5g de amostra previamente moída a 5 mm. As 

amostras foram incubadas no rúmen nos tempos de 0, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 72, 96 horas no 

esquema de incubação sequencial e remoção simultânea. Foram realizadas após o experimento 

análises de matéria seca, proteína bruta e FDN. Para estimativa da degradação ruminal da 

matéria seca e proteína bruta foi determinada a degradabilidade potencial (DgPo). A DgPo da 

cana-de-açúcar (66,2%) foi maior que a da ponta (61%). Isso justifica-se devido a cana ser 

composta por maior quantidade de carboidratos solúveis e estes são rapidamente degradáveis. 

Para proteína bruta, foi encontrado um valor na DgPo de 67,4% para cana e 52% para ponta, 

sobressaindo também a cana na degradação da proteína. Sabe-se que a cana não possui um alto 

teor de proteína, provavelmente este resultado está associado ao conteúdo celular do caule que é 

maior que das folhas. Na degradação da fibra em detergente neutro (FDN), a fração degradável 

da ponta obteve maior valor em relação à cana. No entanto na fração indegradável, os resultados 

foram semelhantes. Na ponta há predominância de folhas e bem menos da parte fibrosa, isso 

justifica a melhor degradabilidade da fibra, e a lignina que é maior na cana-de-açúcar em 

comparação com a ponta. A cana-de-açúcar apresenta maior degradação ruminal da matéria 

seca e da proteína bruta em relação à ponta. Entretanto, a ponta de cana-de-açúcar tem maior 

degradação da FDN. 

 

 
Apoio:  
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SINT1053 - Efeito do ambiente de armazenamento de ovos e fase de 

postura sobre a qualidade da carne do peito de codornas de corte 
 

ADRIANE CALDEIRA BATISTA OLIVEIRA,CAROLINA PAULA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA,VALDECY APARECIDA ROCHA DA CRUZ,JULIANNA MARIE 

TORRES,DANIELLE FREITAS DAMACENO,DIEGO MARCIO CUNHA,LUCAS LIMA 

VERARDO,CRISTINA MOREIRA BONAFÉ 

 
E-mail: drika-net@live.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do ambiente de armazenamento de 

ovos e fase de postura da matriz na força de cisalhamento da carne do peito de codornas de 

corte. O experimento foi executado no laboratório de pesquisas com amimais monogástricos da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, no 

período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram utilizados ovos de matrizes de 

codornas de corte (Coturnix coturnix) das fases pré-pico (60 a 77 dias; fase I), pico (96 a 113 

dias: fase II) e pós-pico (132 a 158 dias; fase III). A cada coleta os ovos foram armazenados em 

dois ambientes (temperatura controlada e temperatura ambiente). Foram incubados 1200 ovos 

na fase I, 1578 na fase II e 1481 para a fase III. As aves receberam ração e água a vontade, a 

ração foi balanceada de acordo com as exigências nutricionais para cada fase de crescimento. 

As aves foram abatidas ao atingirem 35 dias de idade após serem submetidas a jejum alimentar 

de 6 horas. A força de cisalhamento (FC) foi determinada em texturômetro (Stable Micro 

System, modelo TA.XT2 plus®), acoplado com sonda de cisalhamento retangular padrão 

Warner-Bratzler, com a espessura de 1,016mm e com lâmina de 3,05mm, sendo que os 

resultados foram expressos em kgf.cm−2. Os efeitos dos tratamentos foram testados pelo Teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, considerando um esquema fatorial 2x2 (ambiente de 

armazenamento X fase de postura). Os resultados obtidos mostraram interação significativa 

(P<0,05) entre as fases de postura e ambiente de armazenamento dos ovos para a força de 

cisalhamento. Na temperatura ambiente foi observado menor FC na fase II, indicando que 

codornas provenientes de ovos do pico de postura da matriz apresenta carne do peito mais macia 

do que as demais fases. Na temperatura controlada, as fases I e II não diferiram entre si, 

enquanto que a fase III apresentou maior FC. Os resultados observados evidenciaram que para 

ambos os ambientes de armazenamento dos ovos, a carne do peito de codornas apresenta menor 

maciez na fase III. Assim, visando exclusivamente a melhor qualidade da carne de codornas de 

corte, não seria recomendado a utilização de animais oriundos de ovos da fase pós-pico. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG, CNPQ 
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SINT1054 - Efeito do período e ambiente de armazenamento de ovos 

no ganho de peso dos 28 aos 35 dias de idade de codornas de corte 
 
DIEGO MARCIO CUNHA,CLÉLIA SOARES DE ASSIS,VALDECY APARECIDA ROCHA DA 

CRUZ,MARIELE FREITAS SOUSA,JOÃO INACIO GOMES VIEIRA,LUÍDE HENRIQUE 

PINTO,LUCAS LIMA VERARDO,CRISTINA MOREIRA BONAFÉ 

 
E-mail: diegobhcunha@outlook.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: A criação de codornas tem apresentado crescimento expressivo no país. A carne de 

codornas é excelente fonte de proteínas, com baixo teor de gordura e ótima qualidade, com boa 

aceitação nas diversas classes sociais. Considerada exótica no mercado brasileiro, a carne de 

codorna, vem conquistando o paladar dos consumidores, os quais, têm procurado produtos 

diferenciados em sabor e qualidade. Objetivou-se com este trabalho avaliar as influências do 

sexo, tempo e ambiente de armazenamento dos ovos, no ganho de peso dos 21 aos 28 

(GP21_28) dias de idade, em codorna de corte. O trabalho foi conduzido nas instalações do 

Setor de Melhoramento Genético da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, no período de setembro a dezembro de 2015. Foram utilizados 920 ovos férteis de 

codornas de corte (Coturnix coturnix), coletados no período pré-pico de produção das matrizes 

(60 a 90 dias de idade), sendo armazenados por três períodos (0, 4 e 8 dias) em dois ambientes 

de armazenamento (temperatura ambiente e temperatura controlada). Na temperatura ambiente, 

média foi de 24ºC e a umidade de 75%, enquanto que no ambiente controlado, a temperatura 

média foi de 18ºC e a umidade 58%. Os animais foram criados do nascimento aos 21 dias de 

idade em piso de concreto com cama de maravalha, sendo transferidos posteriormente para 

gaiolas coletivas. As aves foram pesadas aos 21 e 28 dias de idade para a mensuração do ganho 

de peso. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2x2 

(período de estocagem x temperatura de conservação x sexo). Houve interação tripla 

significativa (P≤0,05) entre os fatores analisados (tempo X ambiente X sexo). Os resultados 

para o ambiente controlado não mostraram interações significativas em relação aos períodos de 

armazenamento avaliados e sexos dos animais. Na temperatura ambiente, as fêmeas 

apresentaram o maior ganho de peso para o tratamento de 0 dias, sendo que os machos 

apresentaram maior ganho quando os ovos foram armazenados por 8 dias, mostrando uma 

variação de 13 e 12,46 gramas no GP21_28, respectivamente. Com o objetivo de minimizar o 

efeito de sexo no desempenho de codornas de corte para ganho de peso entre 21 e 28 dias, os 

ovos podem ser armazenados em temperatura ambiente por 4 dias, garantindo bom desempenho 

dos animais. 

 
Apoio: CAPES, FAPMIG, CNPQ 
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SINT1055 - Efeito do sexo, ambiente e tempo de armazenamento de 

ovos no desempenho de codornas de corte 
 

DANIELLE FREITAS DAMACENO,CLÉLIA SOARES DE ASSIS,VALDECY APARECIDA 

ROCHA DA CRUZ,MARIELE FREITAS SOUSA,HELLEN CRISTINA FERREIRA 

ANTUNES,JULIANNA MARIE TORRES,LUCAS LIMA VERARDO,CRISTINA MOREIRA 

BONAFÉ 

 
E-mail: danielle_damacena@hotmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: São muitos os fatores que influenciam na produção de codornas de corte (Coturnix 

coturnix), como por exemplo, a estocagem dos ovos para a incubação. Dessa forma, este estudo 

teve como objetivo avaliar o efeito de sexo, ambiente e período de estocagem dos ovos sobre 

características de desempenho em codornas de corte. Este trabalho foi realizado na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, MG. Os dados 

utilizados foram coletados de setembro a dezembro de 2015. Foram incubados 920 ovos obtidos 

de codornas com idade de 60 a 90 dias e armazenados em três períodos (0, 4 e 8 dias) e, em dois 

ambientes de conservação: temperatura ambiente e temperatura controlada (BOD - demanda 

bioquímica de oxigênio a 18ºC). Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3x2x2 (período de estocagem x temperatura de conservação x sexo). Um total 

de 354 animais foram sexados e separados por tratamento. Os animais foram identificados com 

anilhas e pesados semanalmente do 1 º ao 28º dia de idade e então tiveram seu ganho de peso 

(GP1_28) calculado e o peso aos 28 dias (P28) anotado. Não foi observado efeito de interação 

entre os ambientes com o período de estocagem e sexo. Entre os fatores tempo e sexo houve 

interação significativa (P<0,05). Não houve efeito significativo dos períodos de armazenamento 

de ovos em machos para P28, enquanto as fêmeas apresentaram maior P28 para ovos 

armazenados durante 0 e 4 dias. Considerando o efeito sexo, foi observado melhor média de 

P28 para fêmeas no tratamento 0. A variável GP1_28 não apresentou diferença significativa 

(P<0,05) entre os tratamentos para machos, porém fêmeas apresentaram menor média em 8 dias 

de armazenamento dos ovos. Nos tratamentos 0 e 4, as fêmeas foram superiores aos machos, 

apresentando melhores médias de GP1_28. Logo, o efeito de tempo de estocagem de ovos de 

codornas de corte não afetou o desempenho dos machos, no entanto, as fêmeas apresentaram 

melhores medias para os períodos 0 e 4 dias de armazenamento para GP1_28. Uma vez que o 

tempo de armazenamento não influenciou as características avaliadas em machos e, 

considerando que as fêmeas apresentaram maior P28 e GP1_28 no tempo 0, não é recomendado 

a prática de armazenamento dos ovos visando o melhor desempenho das codornas avaliadas. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG E CNPQ 
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SINT1056 - Interação genótipo X ambiente em tilápia do Nilo: boas 

perspectivas aos produtores 
 
JULIANNA MARIE TORRES,VALDECY APARECIDA ROCHA DA CRUZ,MARIELE FREITAS 

SOUSA,ADRIANE CALDEIRA BATISTA OLIVEIRA,HELLEN CRISTINA FERREIRA 

ANTUNES,DIEGO MARCIO CUNHA,CRISTINA MOREIRA BONAFÉ,LUCAS LIMA 

VERARDO 

 
E-mail: juliannamtorres94@gmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Produtores vem direcionando sua atenção para as linhas de tilápia do Nilo devido seu 

maior retorno financeiro. Desta forma, programas de melhoramento genético já estão 

trabalhando em características de interesse econômico para a espécie. Programas de 

melhoramento genético realizam a seleção de animais com maior valor genético, prevendo 

assim um melhor desempenho produtivo. No entanto, o valor genético pode não ser o mesmo 

em ambientes diferentes em consequência da interação genótipo x ambiente, que pode ser 

devido aos diferentes níveis de lisina digestível nas dietas dos peixes. A lisina desempenha 

papéis importantes no ganho de peso, conversão alimentar e outros atributos benéficos 

associados ao crescimento animal. Nesse estudo, avaliou-se a interação genótipo x ambiente (5 

níveis de lisina digestível) para o ganho de peso total (GPT) da tilápia do Nilo tailandenss. O 

estudo foi realizado no Laboratório de aquicultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Setecentos alevinos 

descendentes de 29 famílias de tilápias do Nilo de nosso programa de melhoramento genético 

foram usados. Os animais foram alimentados com uma ração extrusada contendo diferentes 

níveis de Lisina digestível: 1,43; 1,53; 1,63; 1,73 e 1,83%. O período experimental foi de 94 a 

154 dias de idade dos peixes. O GTP foi obtido a partir da diferença de peso entre 154 e 94 dias. 

Os dados foram analisados usando um modelo de regressão aleatório, considerando os valores 

genéticos aditivos como aleatórios. As correlações do valor genético predito nos diferentes 

ambientes nutricionais foram próximos de um, desta forma, o nível de concordância entre os 

valores genéticos e os ambientes indicam que a seleção para essa característica pode ser 

realizada em qualquer nível de lisina. Isso significa que o mesmo ranking de animais pode ser 

obtido para os diferentes níveis de lisina digestível estudada para essa característica. Assim, 

com o objetivo de minimizar custos, considerando o GPT como ponto principal para a seleção, 

níveis mais baixos de lisina digestível são os mais indicado. Este resultado tem um impacto 

positivo para os produtores de tilápia já que os animais podem ser selecionados em programas 

de melhoramento genético sob níveis nutricionais muito semelhantes as condições observadas 

na fazenda. Desta forma, os animais podem expressar o seu potencial genético também nos 

ambientes de produção proporcionados pelos produtores locais. 

 
Apoio: CAPES; FAPEMIG; CNPQ 
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SINT1057 - Interação genótipo x ambiente para a relação 

comprimento Padrão/Total (CP/CT) em Tilápia do Nilo 
 

JOÃO INACIO GOMES VIEIRA,THAIZA,VALDECY APARECIDA ROCHA DA 

CRUZ,NATHALIA OLIVEIRA FONCECA,RODRIGO NUNES DE SOUZA,LAIANE 

APARECIDA RIBEIRO SANTOS,LUCAS LIMA VERARDO,CRISTINA MOREIRA BONAFÉ 

 
E-mail: joaoinaciozoo@hotmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: A tilápia (Oreochromis sp.) destaca-se pela facilidade de criação, resistência, 

precocidade e alta produtividade. Neste trabalho foi avaliada a interação genótipo x ambiente 

(níveis de lisina) para a relação comprimento Padrão/Total de Tilápias do Nilo. Foram 

utilizados 700 alevinos provenientes de 29 famílias do plantel de Tilápias do Nilo (Oreochromis 

niloticus), da linhagem tailandesa, pertencente ao Laboratório de Aquicultura da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O período do experimento teve duração de 60 

dias, compreendendo de 94 a 154 dias de idade dos animais. Os peixes, foram alimentados com 

dieta extrusada contendo diferentes níveis de lisina (1,43; 1,53; 1,63; 1,73 e 1,83%). A relação 

comprimento Padrão/Total (CP/CT), em cm, foi mensurada aos 150 dias de idade dos animais. 

Foi utilizado um modelo animal uni-característico, via regressão aleatória, incluindo o efeito 

fixo de sexo e efeito aleatório do valor genético aditivo do animal. As estimativas de 

covariâncias foram obtidas por meio da metodologia de máxima verossimilhança restrita. A 

partir dos valores genéticos obtidos nas análises uni-características, foram estimadas as 

correlações de posto de Sperman para cada par dos níveis de lisina.  Correlações genéticas (CG) 

entre os diferentes níveis de lisina inferiores a 0,8 foram observadas, demonstrando interação 

genótipo x ambiente. As estimativas das correlações genéticas dos diferentes níveis de lisina 

para CP/CT evidenciaram a existência de interação genótipo x ambiente entre os níveis 1,43 a 

1,63% com os demais níveis de lisina, pois estes apresentaram correlações genéticas inferiores a 

0,8. Dessa forma, animais selecionados sob estes níveis de lisina e inseridos em ambientes com 

diferentes teores de lisina, podem apresentar diferença significativa na expressão genética. Por 

outro lado, sob maiores níveis de lisina (1,63 a 1,83%), a relação CP/CT demostrou CG 

superiores à 0,80 sugerindo que animais selecionados recebendo tais níveis de lisina não 

apresentariam diferença na expressão genética. Conclui-se que a inclusão de diferentes níveis de 

lisina na ração de tilápias da linhagem tailandesa remeteriam a correlações genéticas diferentes 

influenciado no ranking dos animais. Seriam necessários mais estudos para verificar se níveis de 

lisina superiores a 1,83% continuariam apresentando CG superiores a 0,80 ou divergiriam 

destes resultados. 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ, CAPES 
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SINT1058 - Níveis de antibiótico no desenvolvimento de larvas de 

tilápia 
 

JUSCILENE APARECIDA SILVA PACHECO,MARCELO MATTOS PEDREIRA,MATHEUS 

PHILIP SANTOS AMORIM,EMILENE RODRIGUES DE SOUZA,WILLIANE FERREIRA 

MENEZES,MARIANNE SCHORER,CLARISSE RIBEIRO MATOS,MATHEUS MOREIRA 

CHAVES 

 
E-mail: ju.ufvjm@yahoo.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar níveis crescentes da inclusão de oxitetraciclina 

em larvas de tilápias(Oreochromis niloticus).  Foram utilizadas 375 larvas de tilápia, com peso 

médio inicial de 0,01g e comprimento médio total de 0,6 cm, distribuídas em 25 aquários (40 

L). Foram utilizados cinco níveis de inclusão da oxitetraciclina na dieta: 0% (controle), 0,5%, 

1,0%, 1,5% e 2%. Durante o experimento, foram feitas análises quinzenais dos parâmetros de 

qualidade da água com o auxílio da sonda Horiba (W-22XDD). Foram realizadas também duas 

biometrias, sendo uma inicial, e a outra no último dia do experimento. Durante as biometrias 

foram mensurados: peso (g), comprimento padrão (cm), comprimento total (cm), biomassa (g) e 

sobrevivência (%). Diariamente, o consumo foi registrado. A partir dos registros foi calculado o 

ganho de peso (g), ganho de biomassa (g), conversão alimentar e fator de condição de Fulton 

(K).  Para avaliar o efeito da inclusão dos níveis do antibiótico durante o experimento, os dados 

foram submetidos à análise de Regressão pelo programa SigmaPlot 12.0 ao nível de 

significância de 0,05. Não foram encontradas diferenças significativas (p < 0,05) para o 

desempenho produtivo entre os tratamentos com inclusão do antibiótico. Também  não foram 

observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre os parâmetros de qualidade de água e todos 

eles permaneceram dentro da faixa ideal para a espécie utilizada no estudo. Devido às boas 

condições ambientais, o uso da oxitetraciclina não influenciou no desempenho produtivo e 

sobrevivência das larvas de tilápia.  

 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CNPQ, CAPES 
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SINT1059 - Physiological and structural traits that influence dry mass 

production of tropical forages under shade 
 

PRISCILA JUNIA RODRIGUES DA CRUZ,JOSE CHARLIS ALVES ANDRADE,DANUBIA 

MOREIRA ATAIDE,TÂMARA ARAUJO ,ANA FLAVIA PAULINO,VITÓRIA DA 

CONSOLAÇÃO SANTOS ALMEIDA ,MICHELE CÍNTIA SILVA,MÁRCIA VITÓRIA SANTOS 

 
E-mail: cruzpjr@yahoo.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Consorted pasture present several benefits to soil, animal diet and microclimate 

compared with monoculture. However, some factors as shading directed affect forage 

production. The study was planned aiming to define which characteristics influence the most the 

dry mass production of forages under shade. The experiment was conduced at the UFVJM – JK 

Campus in Diamantina, MG. The treatments was carried out as completely randomized design, 

disposed in split plot scheme (4×5) with 15 replicates, which the plot were the shade levels (0, 

45, 60 and 75%) and the subplots were the tropical forages (Brachiaria spp. cv. Mavuno, 

Panicum maximum cv. Tamani, P. maximum cv. Zuri, Macrotyloma axillare cv. Java and 

Stylosanthes spp. cv. Campo Grande). All the species were sowed at 5 m2 flowerbeds. At 120 

days after sowing was performed structural e physiological evaluations to all subplots. The 

subplots were harvested at ground level to measured total dry mass production. To identify 

variables that were associated with dry mass production, the data set was submitted to 

regularized regression via elastic net (Zou and Hastie 2005). A K-means clustering approach 

was used via the R package vegan for potential clusters (Borcard et al., 2011; Oksanen et al., 

2015). A K-means algorithm was used to generate the final clusters (R Core Team, 2015). 

Correlations between clusters and the independent variables were assessed by means of PCA 

(Borcard et al., 2011). Eigenvalues were calculated to express the proportions of variation 

explained by each principal component level. The variables selected by elastic net were 

chlorophyll b content, Fv/Fm ratio, ETR, qN, canopy height, extended plant height and tillering, 

plus the two factors, specie and shading. The first three principal components correspond to 

64.29% of dada variability and the first two were sufficient for this study. Among the two PC, 

the most influent variables over dry mass production were tillering and canopy height. Paciullo 

et al. (2012) found same pattern of curves to tillering and forage production of B. decumbens in 

Agrosilvopastoral system. Alexandrino et al. (2011) found relation between canopy height and 

forage accumulation of P. maximum cv. Mombaça kept in different heights, which corroborates 

with the current study. Thus, to tropical forages evaluated on this study, the most influent 

factors over forage production were tillering and canopy height. 

 
Apoio: CAPES, CNPQ AND FAPEMIG 
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SINT1060 - POPULAÇÃO DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICAS E 

ENTEROBACTÉRIAS EM SILAGENS DE CAPIM-ELEFANTE 

COM TORTA DE MACAÚBA 
 

CAROLINE SALEZZI BONFÁ,CÍNTIA GONÇALVES GUIMARÃES,ANTONIO RICARDO 

EVANGELISTA,LÍLIAN DE ARAÚJO PANTOJA,GABRIELA MARIA PEREIRA 

BARBOSA,LUCIANA GOMES FONSECA ALMEIDA,AMANDA GONÇALVES 

GUIMARÃES,FRANÇOISE MARA GOMES ROCHA 

 
E-mail: carolsalezzibonfa@yahoo.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar a população de bactérias ácido láticas (BAL) e enterobactérias 

(Entero) em silagens de capim-elefante (cultivar cameroom), adicionadas de diferentes níveis de 

inclusão (NI) da torta de macaúba (TM), avaliados em diferentes tempos de abertura dos silos 

(TA), em dias. O experimento foi conduzido na UFVJM. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com quatro repetições, os tratamentos foram dispostos em esquema 

fatorial 3 x 6, sendo três NI de TM (0; 10 e 20%, baseados no peso verde do capim) e seis TA 

(1; 5; 10; 20; 40 e 60 dias após a ensilagem). O material foi ensilado em silos de tubos de PVC, 

no qual realizou-se compactação obtendo-se massa específica de 600 kg m-3. Utilizou-se meios 

de cultura específicos para o crescimento de BAL e Entero, sendo MRS Agar Lactobacilos e 

Violet Red Bile Agar, respectivamente. Os dados foram submetidos à análise de variância, em 

que utilizou-se o programa estatístico Genes, para os efeitos significativos aplicou-se análise de 

regressão. Houve efeito significativo da população de BAL em função dos NI da TM com 

comportamento linear crescente, e dos TA após a ensilagem. Esse comportamento acompanhou 

a elevação do teor de matéria seca, o que pode ter contribuído para o processo fermentativo, 

favorecendo o desenvolvimento de BAL, que são diretamente relacionadas com a preservação 

do material ensilado. A população de BAL variou de 6,4 a 8,0 log ufc/g de silagem com os 

diferentes NI da TM, os incrementos foram de 10,8 e 24,6%, nos NI de 10 e 20% da TM, 

respectivamente, comparados à silagem exclusiva de capim-elefante. Entretanto, os TA 

afetaram as BAL com comportamento quadrático. No primeiro TA, a população de BAL foi 6,9 

log ufc/g de silagem e no último TA, alcançaram 7,3 log ufc/g de silagem. A interação NI x TA 

foi significativa para Entero, em que observou-se comportamento quadrático nos NI da TM, ao 

longo dos TA. Verificou-se que na fase inicial do processo fermentativo, encontrou-se Entero e, 

após 10 dias de ensilagem, estas não foram mais detectadas, nos diferentes NI de TM ao longo 

dos TA, o que pode ser justificado pela redução do pH ao longo dos tempos avaliados, visto que 

o desenvolvimento de Entero é inibido em baixo pH. A população de Entero é indesejável, pois 

competem com as BAL por substratos, o que pode reduzir o valor nutritivo da silagem. 

Portanto, a TM favoreceu o desenvolvimento de BAL em detrimento de Entero, observando-se 

fermentação com melhores características. 

 
Apoio: À UFVJM, AO CNPQ E À CAPES, PELO APOIO E SUPORTE FINANCEIRO PARA 

REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA. 
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SINT1061 - POPULAÇÃO DE FUNGOS EM SILAGENS DE CAPIM-

ELEFANTE COM TORTA DE MACAÚBA 
 

CÍNTIA GONÇALVES GUIMARÃES,CAROLINE SALEZZI BONFÁ,ANTONIO RICARDO 

EVANGELISTA,LÍLIAN DE ARAÚJO PANTOJA,LUCIANA GOMES FONSECA 

ALMEIDA,GABRIELA MARIA PEREIRA BARBOSA,MARCOS AURELIO MIRANDA 

FERREIRA,FRANÇOISE MARA GOMES ROCHA 

 
E-mail: cintiagguimaraes@yahoo.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos dos níveis de inclusão (NI) da torta de macaúba (TM) 

adicionada na ensilagem de capim-elefante (cultivar cameroom), nos tempos de abertura dos 

silos (TA), em dias, sobre a população de fungos leveduriformes (FL) e filamentosos (FF). O 

experimento foi conduzido na UFVJM. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com quatro repetições, e os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 3 x 6, 

sendo três NI de TM (0; 10 e 20%, baseados no peso verde do capim) e seis TA dos silos (1; 5; 

10; 20; 40 e 60 dias após a ensilagem). O material foi ensilado em silos de tubos de PVC, nos 

quais obteve-se massa específica de 600 kg m-3. Utilizou-se meios de cultura específicos para o 

crescimento de FL e FF, sendo Yeast Extract Peptone Glucose e Agar Dicloran Rosa Bengala 

Cloranfenicol Base, respectivamente. Os dados foram submetidos à análise de variância, em que 

utilizou-se programa estatístico Genes, para os efeitos significativos aplicou-se análise de 

regressão. A interação NI x TA foi significativa para FL e FF, em que observou-se 

comportamento quadrático nos NI da TM, ao longo dos TA. O número populacional de FL 

observado nas silagens de capim-elefante foi 3,91; 4,10 e 3,68 log ufc/g de silagem, obtida aos 

18; 1 e 20 dias após ensilagem, com NI de 0; 10 e 20% de TM, respectivamente. Após esses 

períodos, verificou-se decréscimos na população de FL para todos os NI de TM, sendo que, no 

último TA avaliado  não foi detectado a presença de FL. Observou-se que, a partir de 15 dias de 

ensilagem, a população de FL foi maior nas silagens exclusivas de capim-elefante, o que 

evidencia a eficiência da TM em reduzir os FL. Para os FF, os pontos de máximo (5,28; 5,30 e 

5,24 log ufc/g) foram encontrados aos 27; 23 e 22 dias, nos NI de 0; 10 e 20% de TM, 

respectivamente. Após esses períodos, os FF reduziram com os maiores NI, ao longo dos TA. 

Os valores observados foram baixos em todos os NI, principalmente na fase final do processo 

fermentativo, não comprometendo a qualidade das silagens. A presença de FL e FF no meio é 

indesejável, pois consomem os carboidratos solúveis e causam deterioração aeróbia do material 

ensilado, afetando o desenvolvimento de microrganismos benéficos ao processo fermentativo. 

Porém, neste trabalho, a população de FL e FF pode ser considerada baixa. Portanto, a TM 

contribuiu para a redução de FL e FF ao longo dos 60 dias avaliados, e os melhores resultados 

foram observados com o NI de 20% de TM. 

 
Apoio: À UFVJM, AO CNPQ E À CAPES, PELO APOIO E SUPORTE FINANCEIRO PARA 

REALIZAÇÃO DESTA PESQUISA. 
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SINT1062 - Proteomics: Expression of myosin light chain 1 protein in 

Nellore cattle muscle and its relation to feed efficiency 
 
HELLEN CRISTINA FERREIRA ANTUNES,LUCIO FLAVIO MACEDO MOTA,JOÃO INACIO 

GOMES VIEIRA,DANIELLE FREITAS DAMACENO,VALDECY APARECIDA ROCHA DA 

CRUZ,MARIELE FREITAS SOUSA,CRISTINA MOREIRA BONAFÉ,LUCAS LIMA VERARDO 

 
E-mail: hellencantunes@hotmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Animals with low residual feed intake (RFI) are assumed to be more efficient 

in diet usage. It means that they need fewer nutrients for maintenance and growth rate, showing 

smaller feed intake than other animals in similar production conditions. Proteins are essential 

components in any organism and its biology, acting on complex biochemical reactions and 

metabolic pathways. Therefore, proteome study provides a better understanding of biochemical 

and physiologic processes of animal’s biology and their relation to production traits. Proteomic 

has been used to elucidate protein roles in traits of economic value, aiming to understand genes 

function and characterization of cell processes in a molecular level. In this study, we intended to 

investigate changes in the pattern of proteins expression from muscle samples of Nellore breed 

animals classified by RFI. A total of 97 male Nellore were housed for 126 days. Animals 

were fed twice a day with total mixed diet, having ad libitum access to diet and water. Their RFI 

was estimated using a multiple regression equation. In order to classify low and high RFI 

animals, a Mixed Model method was used and the average compared at 5% of probability. 

Then, 10 animals with highest and 10 animals with the lowest RFI were slaughtered and the 

longissimus dorsi muscle was sampled. The protein from muscle samples were extracted and 

further quantified by Quantification kit Plus One 2-D Quant Kit (GE Healthcare Bio-Sciences, 

USA). Proteins were separated through acrylamide gel electrophoresis. Myosin light chain 1 

protein (MYLC 1) appeared with larger intensity on animals classified as low RFI. MYLC1 

presented 3,34 times greater expression in low RFI animals compared to high RFI animals 

(P<0.05). Greater expression of slow-contracting fibers (i.e.: MYLC) in more efficient cattle 

may be due to a preferential remodeling of fast-twitch muscle fibers (glycolytic fibers) to slow 

twitch fibers (oxidative fibers) as an adaptation to better deal with the reduction of nutritional 

requirement. Differences on the expression of myosin light chain proteins may designate 

changes on muscle metabolic profile leading to differences in feed efficiency. Our result 

highlights the relations of MYLC1 with fiber development, muscle function and cytoskeleton 

organization and link its greater expression with animals presenting low RFI phenotype. 

 

 
Apoio: INCT, CAPES, CNPQ, FAPEMIG 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
7
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT1063 - Silagens do bagaço de sorgo sacarino mais panículas 
 

FRANÇOISE MARA GOMES ROCHA,ANTONIO RICARDO EVANGELISTA,MARLUCI 

OLÍCIO ORTÊNCIO,CAROLINE SALEZZI BONFÁ,CÍNTIA GONÇALVES 

GUIMARÃES,AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES 

 
E-mail: francoise@zootecnista.com.br 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar a qualidade das silagens do bagaço de sorgo sacarino adicionados 

de suas respectivas panículas. As 25 cultivares de sorgo sacarino (BR501; XBSW80007; 

XBSW80147; BR505; BRRS506; BRS507; CMSXS629; CMSXS630; CMSXS633; 

CMSXS634; CMSXS635; CMSXS636; CMSXS637; CMSXS639; CMSXS642; CMSXS643; 

CMSXS644; CMSXS646; CMSXS647; CMSXS648; BRS601; Sugargraze; V82391; V82392; 

V82393) foram colhidas e imediatamente extraiu-se o caldo na moenda elétrica, obtendo-se o 

bagaço. Em seguida triturou-se o material em máquina ensiladora estacionária, adicionados de 

suas panículas e os introduziu em silos experimentais, compostos por tubos de PVC providos 

com válvula de Bunsen, com capacidade para 2,5 kg de forragem. Fez-se a abertura dos silos e 

logo efetuaram-se análises de pH, condutividade elétrica (CE) e atividade da água (Aw). 

Realizou-se diluições sucessivas, variando de 10-2 a 10-5 para fungos filamentosos e fungos 

leveduriformes nas silagens, considerando passíveis de contagem as placas com valores entre 30 

e 300 unidades formadoras de colônias. Os dados obtidos neste estudo foram submetidos ao 

teste de médias de Duncan ao nível de 5% de significância, utilizando o programa estatístico 

SAS. Registrou-se média de 3,49 para o pH, o que pode ter contribuido para a conservação do 

material ensilado. As silagens das cultivares BR501, BR505, BRS506 e BRS601 apresentaram 

maiores valores de CE, de 0,93; 0,85; 0,88 e 0,95, respectivamente. A CE contribui para a 

mensuração das perdas de conteúdo intracelular oriundos da ensilagem. Não houve diferença 

significativa da Aw neste estudo, resultando em valor médio de 0,96. Esta variável é importante 

para avaliar a qualidade da fermentação e, neste trabalho, a alta Aw foi ideal para manter uma 

atividade microbiana favorável à conservação das silagens. Observou-se uma média de 2,68 log 

UFC/g de silagem para fungos leveduriformes e 0,81 log UFC/g de silagem para fungos 

filamentosos.  Estes valores podem ser sido devido ao ambiente ácido que ocorreu nestas 

silagens, desfavorecendo o crescimento destes microrganismos. Portanto, considerando as 

variáveis avaliadas neste estudo, as médias encontradas contribuem para um perfil fermentativo 

eficiente nas silagens de bagaço de sorgo sacarino adicionadas de suas panículas. 

 
Apoio: CAPES, EMBRAPA MILHO E SORGO 
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SINT1064 - Transition Index: Evaluating the Transition Period of 

Dairy Cows 
 

GABRIEL MACHADO DALLAGO,PAULO CÉSAR DE RESENDE ANDRADE,DIEGO 

CHARLES DE ALMEIDA SANTOS,ROSELI APARECIDA DOS SANTOS,DARCILENE MARIA 

DE FIGUEIREDO 

 
E-mail: gabrieldallago@gmail.com 

 
Área: ZOOTECNIA 

 

Resumo: Physiological changes that occur in dairy cows during the transition period makes 

them susceptible to metabolic disorders, which in turn could impair their performance 

throughout the lactation. Different methodologies have been proposed to evaluate the transition 

period, but not without limitations to some extent. Therefore, we developed the Transition Index 

using machine learning algorithms, namely autoencoder and multilayer perceptron artificial 

neural networks. The index overcomes limitations of previously reported methodologies in 

order to evaluate the transition period. It integrates information available on the first test day, 

which occurs between 1 and 75 days after calving, of a new lactation. Its results indicate the 

overall effectiveness of transition cow management. The objective of this study was to evaluate 

associations between the Transition Index and performance of dairy cows. The Holstein 

Livestock Breeders Association of Minas Gerais – Brazil provided a data set with 52913 

observations on 31327 cows collected on 136 farms between 2000 and 2017. The Transition 

Index was calculated for all animals and associations between the index and performance 

variables were evaluated by means of regularized regression via elastic net. K-means clustering 

was applied to selected variables after they were scaled to a uniform matrix of mean = 0 and 

standard deviation = 1. Significance between clusters for each variable was determined using 

one-way ANOVA and Tukey test at 5% of significance. In addition, Gaussian chain graph 

modeling was performed, generating the optimal network forest by minimizing Akaike 

information criterion after 1000 iterations. The 305-day milk, fat, protein, and lactose yields as 

well as somatic cell log score, somatic cell count, fat to protein ratio, and dry period length were 

the variables associated to the Transition Index. Three clusters were created based on their 

biological relevance. Overall, animals on the first cluster showed the highest index value (P < 

0.001) and overall best performance (P < 0.001). The opposite was observed in animals on the 

third cluster, which showed the lowest index value (P < 0.001) and worse overall performance 

(P < 0.001). Direct association was found between the Transition Index and 305-day milk yield 

on the Gaussian chain graph. As a conclusion, the transition index is associated with important 

performance variables in addition to evaluate the transition period of dairy cows. 

 
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDÊS DE MINAS GERAIS – 

ACGHMG FOR DATA SUPPLY AND CNPQ/CAPES FOR MASTERS SCHOLARSHIP 

GRANTED TO DALLAGO GM. 
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SINT1065 - Caracterização de coleções biológicas: Carpoteca. 
 

BIANCA ARAUJO CANDIDO,GILMARA ALBERTA MORAIS ANDRADE,WERLEY VIEIRA 

SANTOS,THIAGO JOSÉ ORNELAS OTONI,EVANDRO LUIZ MENDONÇA MACHADO 

 
E-mail: biancacandidob@gmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: O Herbário Dendrológico Jeanini Felfili (HDJF) tem seu acervo dividido em três 

partes, a saber: coleção botânica; carpoteca e xiloteca. Mais do que armários fartos de frutos, 

e,ou sementes, a concorrer com as prateleiras dos supermercados ou as barracas de feiras livres, 

as carpotecas são coleções cientificamente identificadas, além de catalogadas e organizadas de 

maneira simples, mas sobretudo sistemática. Como complemento do acervo de um herbário, as 

carpotecas significam um importante suporte material para as pesquisas em diferentes áreas da 

botânica, sendo especialmente úteis na identificação e caracterização de espécies, em estudos 

sobre a dinâmica e evolução da comunidade vegetal, e na elaboração de estratégias de 

conservação e manejo. Coleções biológicas como as carpotecas, entretanto, são ferramentas 

muito valiosas não apenas ao saber botânico; são imprescindíveis a um grande número de 

estudos em outras áreas da ciência, a exemplo dos trabalhos com interação ecológica – em 

particular às análises sobre frugivoria, dispersão e dieta da fauna, das pesquisas em arqueologia 

e antropologia ou investigações técnico-científicas como as realizadas pela medicina forense. As 

carpotecas, como coleções científicas acessíveis a todos, adquirem grande relevância para a 

sociedade, e são importantes ferramentas de apoio nos programas de educação. O acervo da 

carpoteca do HDJF possui exemplares de 24 famílias, distribuídos em 59 gêneros. As famílias 

com maior representatividade em número de espécies são: Fabaceae (42,86), Bignoniaceae 

(11,69), Arecaceae (5,19), Combretaceae (5,19), Annonaceae (3,9), Apocynaceae (3,9), 

Calophyllaceae (2,6), Euphorbiaceae (2,6), Malvaceae (2,6), Anacardiaceae (1,3), 

Araucareaceae (1,3), Asteraceae (1,3), Bixaceae (1,3), Caryocaraceae (1,3), Casuarinaceae 

(1,3), Lythraceae (1,3), Meliaceae (1,3), Myrtaceae (1,3), Pinaceae (1,3), Polygonaceae (1,3), 

Proteaceae (1,3), Sapindaceae (1,3), Solanaceae (1,3) e Vochysiaceae (1,3), Os gêneros com 

maior número de espécies são: Terminalia (5,19), Senna (3,9), Handroanthus (3,9), Caesalpinia 

(3,9), Anadenanthera (3,9), Zeyheria (2,6), Pachira (2,6), Jacaranda (2,6), Hymenaea (2,6), 

Enterolobium (2,6), Cassia (2,6) e Aspidosperma (2,6). Foram todas identificadas e estão 

disponíveis para consulta e estudos no mesmo. 

 
Apoio:  
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SINT1066 - Coleção de espécies florestais presentes na xiloteca do  

Herbário Dendrológico Jeanine Felfili (HDJF) 
 
WERLEY VIEIRA SANTOS,GILMARA ALBERTA MORAIS ANDRADE,CASSIANO CARDOSO 

COSTA SOARES,BIANCA ARAUJO CANDIDO,THIAGO JOSÉ ORNELAS OTONI,EVANDRO 

LUIZ MENDONÇA MACHADO 

 
E-mail: werley.vieira@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: A xiloteca é local onde existe uma coleção científica com diversos tipos de madeiras e 

informações de suas estruturas anatômicas, provindas de diferentes locais e ambientes de uma 

determinada região. Este trabalho tem como objetivo descrever quais espécies florestais do 

acervo da xiloteca do Herbário Dendrológico Jeanine Felfili (HDJF), analisar qual status de 

conservação de cada uma e verificar quais possuem potencial madeireiro. Para a determinação 

do status de conservação, utilizou-se as categorias de risco de extinção adotadas pela Lista 

Vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora. As categorias descritas são: Vulnerável 

(VU), Quase Ameaçada (NT), Menos Preocupante (LC), e Espécie Não Avaliada Quanto à 

Ameaça (NE). Neste contexto, a xiloteca consta com 30 espécies distribuídas em 10 famílias. 

sendo que 2 espécies estão avaliadas como VU ( Dalbergia nigra e Zeyheria tuberculosa (Vell.), 

4 em LC (Machaerium nyctitans Benth, Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr, Plathymenia 

reticulata; Hymenolobium janeirense Kuhlm), 2 NT (Hortia brasiliana Vand. ex DC; Tachigali 

rugosa) e 22 espécies NE (Annona dolabripetala Raddi; Zanthoxylum rhoifolium Lam; Solanum 

lycocarpum A.St.-Hil; Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira; Diplotropis ferruginea; Myrcia 

sonderiana; Eugenia sonderiana; Miconia ligustroides; Myrcia splendens; Xylopia sericea; 

Sparattosperma leucanthum; Lacistema pubescens Mart; Aparisthmium cordatum (A.Juss.) 

Baill; Tapirira obtusa.;Buchenavia tomentosa; Mabeafistuliferat; Maprounea guianensisAubl; 

Cassia ferruginea (Schrad.); Copaifera langsdorffii Desf; Schizolobium parahyba; Byrsonima 

sericea; Campomanesia lineatifolia Ruiz &Pav).  Em relação a todas as espécies analisadas, 14 

apresentam potencial madeireiro, seja para construção civil (Byrsonima sericea; Buchenavia 

tomentosa; Campomanesia lineatifolia; Cassia ferruginea; Copaifera langsdorffii; Mabea 

fistulifera; Plathymenia reticulata; Zeyheria tuberculosa;), atividades agropecuárias 

(Machaerium nyctitans), movelaria (Copaifera langsdorffii; Maprounea guianensis; Plathymenia 

reticulata), lenha (Piptadenia gonoacantha; Tapirira obtusa), e outros (Dalbergia nigra e 

Schizolobium parahyba). Por meio da xiloteca é possível conservar amostras de madeiras de 

espécies lenhosas, as quais são de suma importância para estudos de cunho cientifico ou 

comercial, tendo em vista que muitas vezes não é possível identificar cientificamente uma 

espécie sem a morfologia do seu tronco. 

 
Apoio:  
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SINT1067 - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA E 

MACROANATÔMICA DA ESPÉCIE Dalbergia nigra 
 
CASSIANO CARDOSO COSTA SOARES,EVANDRO LUIZ MENDONÇA MACHADO,TULIO 

KENEDY RODRIGUES PEREIRA,THIAGO DE ASSIS TAVARES 

 
E-mail: cassianoeng.florestal@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: Sabendo-se que a Serra do Espinhaço apresenta ambientes que abrigam elevada 

diversidade biológica, elevado grau de endemismo e que estão entre os mais ameaçados do 

planeta, surge a necessidade de subsidiar estudos que visem a correta identificação científica das 

espécies florestais, garantindo assim o (re) conhecimento, a conservação e o potencial de sua 

flora. Esse trabalho teve por objetivo apresentar as principais características morfológicas e 

macroanatômicas que melhor auxiliarão na identificação científica de uma espécie florestal 

ameaçada de extinção. As descrições morfológicas foram realizadas a olho nu, analisando 

principalmente as características das folhas e do tronco, seguindo literaturas específicas.  Já as 

características macroanatômicas do lenho foram descritas por meio de observações a olho nu e 

em microscópio sob lente de aumento de 10 vezes, obedecendo principalmente as normas da 

Associação Internacional de Anatomia da Madeira. 

-Nome científico: Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth (Jacarandá-caviúna) 

-Família: Fabaceae  

-Descrição botânica: folhas compostas; imparipinadas; alternas, espiraladas; folíolos simétricos; 

alternos; coriáceos, discolores e glabros; oblongos a elípticos; ápices obtusos/retusos e bases 

obtusas; margens inteiras; nervura primária saliente na face abaxial e meio sulcada na face 

adaxial; pecíolos pulvinados; peciólulos cilíndricos; raque pilosa, com presença de lenticelas; 

sem exsudação ao se destacar as folhas. -Características do tronco: reto; base cilíndrica; súber 

de tonalidade cinza com manchas claras, indeiscente, com aspecto acidentado e presença de 

fissuras. -Características macroscópicas gerais: - Madeira em campo: alburno e cerne distintos; 

cerne com coloração enegrecida e alburno esbranquiçado; camada de crescimento regular e 

pouco distinta pela cor - Madeira seca: alburno e cerne indistintos pela cor, com coloração 

amarronzada; camada de crescimento regular e pouco distinto pela cor. -Descrição 

macroscópica: Vasos visíveis a olho nu; solitários; porosidade difusa; sem presença de 

conteúdos citoplasmáticos dentro; Parênquima axial paratraqueal vasicêntrico e com presença 

de escassos. Raios visíveis a olho nu no plano transversal. 

Estudos como este, poderão auxiliar órgãos fiscalizadores, principalmente em relação a espécies 

que são protegidas por lei ou estão sob ameaça de extinção, pois por meio das características 

estudadas, é possível identificar cientificamente uma espécie e distingui-la de outra. 

 
Apoio: EMPRESA ANGLO AMERICAN 
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SINT1068 - Evolução no manejo e gestão do acervo botânico do 

Herbário Dendrológico Jeanine Felfili - HDJF 
 

GILMARA ALBERTA MORAIS ANDRADE,THIAGO JOSÉ ORNELAS OTONI,BIANCA 

ARAUJO CANDIDO,WERLEY VIEIRA SANTOS,GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

MOURÃO,EVANDRO LUIZ MENDONÇA MACHADO 

 
E-mail: gilmara_am@yahoo.com.br 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: O Herbário Dendrológico Jeanine Felfili foi iniciado em 2006, pelos estudantes e 

docentes do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Em 2011, quando o total do acervo se aproximava de 2.500 exsicatas 

depositadas, providenciou-se o reconhecimento oficial junto à Rede Brasileira de Herbários 

(RBH), ligada à Sociedade Botânica do Brasil (SBB), assim como indexado ao Index 

Herbariorum. A partir daí, o herbário passou a ser denominado Herbário Dendrológico Jeanine 

Felfili, com a sigla oficial HDJF. Os objetivos do presente trabalho são: aumentar o acervo de 

exsicatas do HDJF; corrigir e atualizar os dados das etiquetas dos exemplares vegetais 

preexistente; disponibilizar o acervo para consulta online; divulgar o herbário. Inicialmente 

foram realizadas coletas de amostra de espécimes vegetais. Após isso elas foram identificadas e 

herborizadas. Verificou-se as informações das fichas técnica das antigas exsicatas do acervo, 

corrigindo e atualizando os dados das mesmas quando necessário. Foram realizadas permutas 

duplicatas e intercâmbio com outros herbários Fotografou-se o acervo e envio os dados ao 

INCT Herbário Virtual, via speciesLink. Foram realizadas palestras e práticas de coleta e 

herborização, abertas ao público. No período de julho à dezembro de 2017 o número de 

exemplares coletados, incorporados e disponibilizados online aumentou mais 35%, chegando à 

5.228 exemplares, sendo que algumas destas coletas recentes indicam potencial para a 

publicação de espécies novas. Nesse período também foi possível reduzir a proporção de 

vouchers sem dados de localização geográfica, atualmente eles representam apenas 6,14% do 

acervo, superando nossa meta inicial 10%. Quanto aos vouchers indeterminados, atualmente 

eles representam apenas 10,88% do acervo, superando nossa meta inicial (20%). A permutas de 

duplicatas e intercâmbio com outros herbários foi ampliado, sendo que nesses seis meses foram 

enviadas 3.019 amostras de material para 24 herbários. Para a divulgação da atividades e 

conhecimento gerados realizou-se dois eventos, um com caráter técnico-científico e outro de 

divulgação e popularização destinado à crianças e jovens. Em seis meses, as transformações nas 

ações e rotinas do HDJF possibilitaram a otimização nos processos de coleta e herborização, 

colaborando assim para o aumento do acervo de exsicatas, permitindo melhor atender à 

comunidade científica, bem como à sociedade. 

 
Apoio: CNPQ, CAPES,  INCT - HERBÁRIO VIRTUAL E UFVJM 
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SINT1069 - FLORA DO PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE-

VIVAS, MINAS GERAIS: DROSERACEAE E 

LENTIBULARIACEAE 
 

FABIANE NEPOMUCENO DA COSTA 

 
E-mail: fncosta@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: A Cadeia do Espinhaço, formação geológica situada nos estados de Minas Gerais e 

Bahia, é reconhecida pela comunidade científica como uma região de alta relevância para 

conservação e prioritária para investigações científicas, tanto da flora quanto da fauna. 

Encontra-se inserida em dois hotspots brasileiros: Cerrado e Floresta Atlântica. Devido à sua 

importância biológica, geológica e histórica, grande parte desta Cadeia, no estado de Minas 

Gerais, foi declarada pela UNESCO como Reserva da Biosfera. A Reserva da Biosfera Serra do 

Espinhaço engloba 11 Unidades de Conservação (UC), entre elas os Parques Estaduais do Rio 

Preto, do Biribiri, do Pico do Itambé e, o maior deles, o Parque Nacional das Sempre Vivas, 

todos inseridos no Planalto de Diamantina. De modo geral, a flora do Planalto de Diamantina, 

incluindo as Unidades de Conservação, ainda é mal amostrada, estando as coletas botânicas 

concentradas principalmente nas margens das rodovias e estradas, existindo muitas áreas de 

difícil acesso, sem qualquer esforço amostral. Neste contexto, o Parque Nacional das Sempre 

Vivas, a maior Unidade de Conservação da região, se destaca por estar inserido em uma área de 

grande importância biológica e pelo alto grau de preservação da vegetação. Atualmente está em 

andamento o projeto “Flora do Parque Nacional das Sempre Vivas, Minas Gerais” que tem por 

objetivo efetuar o levantamento de todas as espécies de fanerógamas que ocorrem no Parque. 

Dentro deste projeto, insere-se o presente estudo, que teve por objetivo efetuar o levantamento 

das espécies de Droseraceae e Lentibulariaceae que ocorrem no Parque Nacional das Sempre 

Vivas. Foram registradas 13 espécies, sendo dez espécies do gênero Utricularia (Utricularia 

amethystina, U. laciniata, U. nana, U.  neottioides, U. nervosa, U. purpureocaerulea, U. 

simulans, U. subulata, U. tricolor e triloba) e três espécies do gênero Genlisea (Genlisea aurea, 

G. repens e G. violacea). Para a família Droseraceae foram registradas dez espécies do gênero 

Drosera (Drosera ascendens, D. camporupestris, D. communis, D. grantsaui, D. hirtela, D.  

latifolia, D. montana, D. spiralis, D. tentaculata e D. tomentosa). Todas estas espécies possuem 

registros para outros estados do Sudeste, e nenhuma delas foi ainda avaliada quanto ao status de 

conservação. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT1070 - Levantamento florístico de Campanulides no município de 

Unaí - Minas Gerais 
 

MONYQUE EVANS DOS REIS SILVA,IVAN PEREIRA DE SOUZA,LUCAS ALVES 

DIAS,BRENDA RIBEIRO DA SILVA,ERIC KOITI OKIYAMA HATTORI,MICHELINE 

CARVALHO SILVA 

 
E-mail: monyqueevansr@gmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: Unaí situa-se nas coordenadas geográficas 16°21’6”S, 46°54’43”W, e possui clima do 

tipo Aw de Köppen, caracterizado inverno seco, sendo a precipitação do mês mais seco inferior 

a 60 mm e a temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC. O solo predominante na 

região é o do tipo Latossolo Vermelho, caracterizado pela textura franco-arenosa a muito 

argilosa, de estrutura fraca, e de granulação pequena a muito pequena. A sede do município está 

localizada a 640 metros de altitude, no entanto a maior altitude é de 1001 m e inserido no Bioma 

Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela 

Amazônia, ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do 

planeta. Possui uma unidade ecológica típica da região tropical, caracterizado por uma 

vegetação de fisionomia e flora próprias, com árvores de pequeno e médio porte que, de um 

modo geral, se apresentam com bastante tortuosidade. O presente estudo teve como objetivo 

cooperar para o levantamento florístico das Campanulídeas no munícipio de Unaí-MG. Foram 

realizadas coletas em diferentes localidades entre os anos de 2016 e 2017, principalmente em 

matas de galerias e Cerradão. Foram coletados ramos contendo flores e/ou frutos para posterior 

identificação. As plantas foram prensadas, desidratadas e iniciou-se o processo de identificação 

botânica. Depois de identificadas e padronizadas, foram enviadas ao herbário UB, para serem 

conservadas e posteriormente duplicatas serão armazenadas no futuro herbário do Instituto de 

Ciências Agrárias como uma maneira de aumentar o conhecimento inerente à flora regional. 

Uma lista com as espécies foi confeccionada e seguem o APG 2016. Até o momento foram 

registradas apenas três famílias de Campanulides em Unaí: Asteraceae, Apiaceae e 

Campanulaceae com 28, 3 e 2 amostras, respectivamente. Asteraceae é bastante comum no 

Cerrado do planalto central e em Unaí tem sido encontrado Asteraceae de hábito arbóreo, no 

entanto a maioria são herbáceas. A família Aquifoliaceae, embora bastante comum, não foi 

encontrada na região.   

 

 
Apoio: FAPEMIG, CNPQ, ICA - CAMPUS  UNAÍ 
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SINT1071 - Levantamento florístico de Lamiídes no município de Unaí 

-  Minas Gerais 
 

IVAN PEREIRA DE SOUZA,LUCAS ALVES DIAS,MONYQUE EVANS DOS REIS 

SILVA,BRENDA RIBEIRO DA SILVA,ERIC KOITI OKIYAMA HATTORI,MICHELINE 

CARVALHO SILVA 

 
E-mail: ivan.agromg@gmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: Unaí está localizado no noroeste mineiro nas coordenadas s geográficas 16°21’6” S, 

46°54’43” W, à 67 km a Noroeste de Paracatu e 150 de Brasília e está totalmente inserido no 

Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando 21% de seu território. Esse 

bioma, possui grande variação na vegetação e segundo Ribeiro & Walter (1998) pode ser 

dividido em: a) formações florestais, constituído por Matas ciliares, Matas de galeria, Mata Seca 

e Cerradão; b) formações savânicas, constituídas por Cerrado sensu restrito, Parque cerrado, 

Palmeira e Vereda e; c) campestres, constituídas pelos campos sujos, campos limpos e campo 

rupestres. O bioma é caracterizado pela alta diversidade e alto grau de endemismo, possuindo 

diferentes tipos de espécies vegetais, no entanto, a melhor forma de compreender as espécies e a 

vegetação presentes neste bioma é através dos estudos florísticos. Dentre essa extensa 

diversidade florística, destacam-se o clado das Asterídeas que é considerado um dos principais 

grupos dentro das eudicotiledôneas. Asterídeas possui duas divisões, e as Lamiídes estão entre 

os principais componentes neste clado, pois possui diversas famílias de plantas que ocorrem no 

cerrado e com vários representantes em Unaí. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 

realizar o levantamento florístico das Lamiídes da flora do município de Unaí, Minas Gerais, 

afim de conhecer a diversidade florística da região. Foram realizadas nove expedições nas 

regiões de fragmentos florestais do município entre o ano de 2016 e 2017. As coletas foram 

feitas de forma aleatória em fragmentos de matas de galeria e cerradão sendo coletados ramos 

férteis contendo flor e/ou fruto. As plantas vasculares foram prensadas, desidratadas e seguiram 

para identificação. As plantas identificadas foram enviadas ao herbário UB, após a confecção 

das etiquetas e duplicatas foram preparadas para armazenamento no futuro herbário do Instituto 

de Ciências Agrárias. O sistema de classificação utilizado é o APG IV (2016). Uma lista com as 

espécies coletadas e registradas para o município foi confeccionada. Foram registradas para 

Unaí 10 famílias pertencentes ao clado Lamiides, das quais Rubiaceae, Convolvulaceae e 

Bignoniaceae perfazem 60% do número de espécies desse clado. A família Boraginaceae 

apresentou o menor número de espécies e Solanaceae, apesar de ser uma família muito diversa 

no Cerrado, até o presente momento não foi registrado representante para as áreas coletadas. 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, ICA 
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SINT1072 - O uso de plantas medicinais e o interesse pelo cultivo 

comunitário por moradores do bairro São Francisco, Pitangui - MG 
 

JUMA DE ARAUJO BRAGA,FILIPE RODRIGUES VALERIANO,FABIANA RAMOS 

SAVANI,MARIA REJANE VALERIANO DA SILVA, MAHANY GRAÇA MARTINS 

 
E-mail: filiper.valeriano@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo investigar o conhecimento e a utilização de 

plantas medicinais por moradores de um bairro no município de Pitangui – MG. 

Especificamente o estudo se propôs a verificar a relação etnobotânica, assim como verificar o 

interesse pelo cultivo de uma horta medicinal comunitária. O trabalho foi realizado no bairro 

São Francisco, munícipio de Pitangui, MG, localizado ao centro-oeste do estado. Os dados 

foram coletados no período de julho a setembro de 2017. A população estudada foi composta 

por 50 famílias (n=50). As entrevistas foram realizadas através de questionários 

semiestruturados. Os resultados foram exibidos por meio da média e as citações de plantas por 

frequências relativas. Os materiais não foram coletados e herborizados, sendo identificados a 

partir da utilização de imagens e de análise da nomenclatura através da literatura. A maioria das 

pessoas entrevistadas foi do sexo feminino (94%). Quanto à faixa etária, foi observado que a 

idade variou entre 19 a 84 anos. A escolaridade declarada pela maioria foi de ensino 

fundamental incompleto (42%). Em relação ao costume de utilizar plantas medicinais para o 

preparo de ‘remédios’, 92% dos entrevistados fazem uso. Foram relatadas 53 plantas de uso 

medicinal, distribuídas em 29 famílias botânicas. As famílias com maior riqueza de espécies 

foram Lamiaceae (23,8%), Asteraceae (10,7%), Poaceae (7,1%), Apiaceae (5,4%) e o restante 

correspondente a 35,7%. As 10 plantas com maior frequência de utilização foram o Boldo 

(Peumus boldus), seguido pela erva-cidreira (Melissa officinalis), hortelã (Mentha piperita), 

marcela (Achyrocline satureoides), alecrim (Rosmarinus officinalis), tanchagem (Plantago 

major), poejo (Mentha pulegium), erva-doce (Foeniculum vulgare), gengibre (Zingiber 

officinale), folha de goiaba (Psidium guajava). As partes da planta mais utilizada para a 

preparação dos medicamentos foram às folhas (80%). Sobre o preparo, a forma predominante 

(82%) foi à infusão/chá. As principais moléstias tratadas foram a Gripe/Resfriado. Verificou-se 

que 92% da população tem interesse pelo cultivo de horta comunitária com plantas medicinais. 

A utilização de plantas medicinais é uma prática que se encontra incorporada aos hábitos da 

maior parte dos moradores do bairro, e é notória a importância das mulheres nesse contexto. O 

conhecimento e uso das plantas medicinais sugere uma riqueza de saber que vem sendo 

transmitido através da oralidade pelos seus antecessores. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
0
9
0

  

 

 

 

 

 

 

SINT1073 - Relato de experiência: Oficina de botânica para alunos do 

ensino médio 
 

ISABELLA ROCHA DIAS,ISABELLA GAMA SANTOS,MATHEUS MOREIRA CHAVES 

,MARIANA CAROLINE RODRIGUES RIBEIRO,SAMUEL CUNHA OLIVEIRA 

GIORDANI,CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS 

 
E-mail: isabella.rochad@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: O estudo da botânica nos permite conhecer melhor a natureza das plantas, de forma 

que se torna possível conhecer a aplicação de cada uma delas, além de aprender a preservá-las. 

Dessa forma os bolsistas do PIBID, juntamente com o professor supervisor, propuseram uma 

oficina de botânica para o 2º ano do ensino médio, em forma de aula prática, com o objetivo de 

observar e identificar estruturas estudadas previamente em sala de aula relacionadas aos grandes 

grupos de plantas. Primeiramente a oficina foi elaborada para ser realizada em duas partes, a 

primeira com uma abordagem mais geral do conteúdo construído em sala, visando à observação 

de estruturas características dos grandes grupos de plantas, e a segunda com uma abordagem 

mais focada na morfologia e histologia de angiospermas e fisiologia de fanerógamas. O presente 

trabalho relata a primeira parte da oficina. Os materiais utilizados incluíram exemplares de 

musgo, cavalinha, filicínea, gimnospermas, angiospermas, estróbilos e sementes de pinhão. 

Além dos exemplares foi utilizada lupa para observação minuciosa das peças. As peças a serem 

observadas foram dispostas em mesas no centro da sala e as alunas foram convidadas a se 

dirigirem às mesas e identificar quais peças estavam ali dispostas, bem como a que grande 

grupo estas pertenciam. O roteiro proposto não foi seguido literalmente, porem os objetivos 

foram alcançados e as atividades propostas foram realizadas flexivelmente e de forma 

descontraída, promovendo uma interação harmoniosa entre as alunas e os bolsistas do 

programa. Ao longo da prática, as alunas interagiram bastante com perguntas e dúvidas a 

respeito da temática, levantando questões trazidas de casa que eram discutidas entre seus 

familiares. Foi possível perceber o grande interesse por parte de algumas alunas sobre os 

exemplares, questionando a diferença e semelhanças entre eles e as características que os 

organizavam em diferentes grupos. Ao fim da prática foi possível perceber o quanto a 

contextualização da temática através de observação de exemplares tornou o aprendizado mais 

significativo, proporcionando às alunas o contato direto com o que foi construído teoricamente 

em sala de aula, a observação minuciosa e melhor percepção das estruturas características de 

cada grande grupo de planta. 
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SINT1074 - Uso de plantas medicinais na comunidade Quilombola do 

Veloso, povoado de Pitangui – MG 
 

JUMA DE ARAUJO BRAGA,FILIPE RODRIGUES VALERIANO,FABIANA RAMOS 

SAVANI,MARIA REJANE VALERIANO DA SILVA,MAHANY GRAÇA MARTINS 

 
E-mail: jumabraga_13@hotmail.com 

 
Área: BOTÂNICA 

 

Resumo: O uso de plantas com finalidade medicinais é uma prática antiga, sendo transmitida 

através da comunicação oral de geração a geração familiar. Os estudos etnobotânicos possuem 

importância para a compreensão da utilização desses recursos da natureza. Sabe-se que os 

quilombolas carregam consigo e ainda praticam os costumes de seus antepassados, entre esses 

costumes encontra-se a prática do uso das plantas medicinais como uma alternativa para as 

curas e tratamentos de suas enfermidades. O presente estudo teve como objetivo realizar o 

levantamento etnobotânico das espécies vegetais utilizadas para fins medicinais pela 

comunidade Quilombola do Veloso, povoado do município de Pitangui – MG. Entre as 72 

famílias presentes na comunidade, 12 pessoas que detém o conhecimento sobre o assunto foram 

detectadas e entrevistadas. As entrevistas foram realizadas através de questionários 

semiestruturados. Os resultados serão exibidos por meio da média e as citações de plantas por 

frequências relativas. Os materiais não foram coletados e herborizados, e serão identificados a 

partir da utilização de imagens e de análise da nomenclatura através da literatura. A maioria das 

pessoas entrevistadas foi do sexo feminino, correspondendo em torno de 58%. Quanto à faixa 

etária, foi observado que a idade variou entre 37 a 82 anos. Foi observado um baixo índice de 

escolaridade, sendo que a maioria dos respondentes (58%) estudou até a 3ª ou 4ª série. O 

costume de utilizar plantas medicinais para o preparo de ‘remédios’ foi evidenciado por 92% 

dos entrevistados. Ao serem questionados sobre a frequência de utilização dessas plantas 

medicinais para o tratamento de alguma doença, a grande maioria (42%) respondeu que fazem 

uso “muito frequentemente”. Quando indagados sobre quem ensinou a utilizarem, 58% 

afirmaram ter aprendido com alguns de seus ascendentes familiares (avós, mãe ou pai). Foram 

relatadas 43 espécies de plantas de uso medicinal, e o processo de identificação e de distribuição 

nas famílias botânicas se encontram em andamento. A maioria dos moradores utilizam as folhas 

para o preparo de medicamentos contra várias moléstias e, a forma mais utilizada de preparo é a 

infusão/chás (dados não divulgados). Algumas ações do trabalho ainda se encontram em 

andamento e/ou avaliação, e no geral, foram apresentados dados preliminares que possibilitaram 

constatar a utilização de várias plantas medicinais pela comunidade Quilombola do Veloso. 
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SINT1075 - Ambientes ripários, que sabemos sobre eles? 
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ROBERTO RODRIGUES PINTO,AGLAIA MACIEL GRIPP 

 
E-mail: aglaiagripp@gmail.com 

 
Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: Os ambientes ripários são relacionados a vegetação localizada as margens dos rios e 

córregos que possuem características específicas que propiciam maior conservação desses 

cursos dʹágua, evitando erosões e a contaminação do fluxo hídrico. Esta vegetação apresenta 

potencial madeireiro, ornamental e farmacológico, além de abrigar grande biodiversidade. A 

necessidade de conservação desses ambientes é resultante da progressiva ação antrópica, que 

afeta seu equilíbrio ecológico, e por essa razão, a investigação de ambientes ripários no Brasil 

apresenta crescente produtividade de trabalhos científicos. Assim, com objetivo de compreender 

o interesse dos pesquisadores sobre ambientes ripários realizou-se um levantamento 

bibliográfico em revistas nacionais e internacionais a partir da década de 80 até os dias atuais, 

essa pesquisa foi feita em bases de dados como SciELO, Google Scholar e o Portal de 

Periódicos Capes. Em cada sítio de busca foram utilizadas as palavras chave para a recuperação 

de dados: “matas de galeria”, “mata ciliar”, “ambiente ripário. No total foram encontrados nas 

bases de dados mencionadas 109 artigos com a temática ripária, nestes observou-se que os 

objetivos mais frequentes foram:estudo de dinâmica, da composição florística, da composição 

florístico-estrutural e influência das variáveis ambientais na distribuição das espécies, 

representando de forma geral 54,2% dos objetivos dos trabalhos analisados. O que indica que a 

maioria dos estudos concentra seus esforços em avaliar quais espécies compõem essas 

formações e sua representação em biomassa. Indiretamente, ao realizar esses tipos de estudos, 

outros objetivos são analisados, como por exemplo, a pressão antrópica, onde se propõe 

medidas mitigadoras e estratégias para proteção desses locais, bem como, de espécies indicadas 

para recuperação dessas áreas. Inicialmente no Brasil os estudos sobre matas ripárias buscavam 

caracterizar as fitofisionomias e indicar espécies chaves desse ambiente. Porém, conhecer outras 

questões relacionadas a esses ambientes vêm ganhando grande relevância, tornando o 

conhecimento científico sobre esses locais mais elaborados e se aprofundando em descrever 

como os ambientes ripários se comportam a nível estrutural. Assim sendo, dada a sua relevância 

para a conservação de fluxos hídricos e biodiversidade é necessário o aumento de estudos mais 

amplos sobre esses ambientes para que mecanismos e processos envolvidos nessa na sua 

dinâmica possam ser melhor compreendidos. 
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SINT1076 - Caracterização e entendimento da gênese e evolução de 

Voçorocas na bacia do Ribeirão Chiqueiro em Gouveia - Minas Gerais 
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MORAIS,ESTHER MARIANA DA CUNHA 

 
E-mail: cmiranda.vieira@yahoo.com.br 

 
Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: A compreensão do escoamento superficial da água, de sua infiltração no solo e dos 

condicionantes geológicos e geomorfológicos tornam-se fundamentais para o entendimento da 

geodinâmica de uma determinada área caracterizada por intensos processos erosivos. 

Palco da presente trabalho  a depressão gnáissica de Gouveia, localizada na porção norte da 

Serra do Espinhaço Meridional se destaca por ser uma área com o endemismo regional de 

Voçorocas, as quais devem ser entendidas como processos erosivos caracterizados por 

depressões profundas, circundadas por vertentes quase verticais, que se alargam nas 

proximidades das cabeceiras devido à intensa atividade erosiva regressiva e se afunilam junto à 

foz do curso-d´água que a percorre, cortando sedimentos de fraca coesão, condicionando a 

perda de solos e, consequentemente, prejuízos financeiros, sociais e ambientais.  

O objetivo geral da pesquisa é a individualização de três Voçorocas em estágios distintos de 

desenvolvimento que possam auxiliar no entendimento de como os fatores naturais e antrópicos 

condicionam a gênese e evolução desses processos erosivos.  

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi edificada da seguinte forma: I – 

Delimitação da área de estudo definida pela Bacia Hidrográfica do Ribeirão Chiqueiro; II – 

Confecção do mapa de Hierarquização Fluvial da Bacia Hidrográfica; III- Sobreposição do 

Mapa de Hierarquia Fluvial e Mapa Geológico Regional;  IV – Obtenção de Ortofotos e 

imagens por meio de sobrevoo de Drone, elaboração de Modelos Digitais de Terreno, 

elaboração Mapas Hipsométricos, Cálculo de Volumetria, Análise Morfométrica de três 

voçorocas; V - medição de taxas de infiltração nas vertentes das voçorocas e controle de campo; 

VI – Análise das taxas de erodilidade do solo por meio do Programa Computacional 

NETEROSIVIDADE.  

Os resultados preliminares demostram um controle litoestrutural da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Chiqueiro e das voçorocas analisadas. A ação antrópica é marcante no 

desenvolvimento das três voçorocas, pecuária e cercamentos de terrenos são os principais 

fatores. As taxas de infiltração medidas nas vertentes nas voçorocas apontam uma maior 

efetividade dos Pipings nas cabeceiras das voçorocas.    
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SINT1077 - DIVERSIDADE DE BORBOLETAS DE CAMPO 

RUPESTRE EM UMA MONTANHA TROPICAL 
 

NATHÁLIA RIBEIRO HENRIQUES,TATIANA CORNELISSEN 

 
E-mail: h.nathaliaribeiro@gmail.com 

 
Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: Os Campos Rupestres são reconhecidos por sua grande biodiversidade e presença de 

espécies endêmicas. Entretanto, são raros os estudos de comunidades de borboletas nestas 

fitofisionomias e pouco se sabe sobre os padrões de ocorrência destes organismos. O 

conhecimento da biodiversidade é o primeiro passo para políticas de preservação das 

populações de borboletas. Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a diversidade e 

composição da comunidade de borboletas ao longo do gradiente altitudinal de Campo Rupestre 

da Serra de São José, Minas Gerais. As borboletas foram amostradas por coleta ativa em um 

gradiente variando de 800 a 1400m de altitude, durante um ano. As coletas eram feitas entre 9 e 

14h, período de maior atividade das borboletas, com um esforço amostral total de 155 horas. A 

avaliação da composição específica foi testada através da análise de diversidades α e β, e sua 

frequência dada pela classificação de espécies raras. Este foi o primeiro trabalho a estudar a 

comunidade de borboletas da região. Foram amostradas 636 borboletas, distribuídas em 107 

espécies, pertencentes às seis principais famílias: Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, 

Papilionidae, Pieridae e Riodinidae. Das espécies amostradas, quase metade foi classificada 

como espécies raras (48,6%), sendo três destas ameaçadas de extinção - Mcclungia cymo 

(Nymphalidae), Morpho epistrophus (Nymphalidae) e Parides bunichus (Papilionidae) -, todas 

com abundância inferior a cinco indivíduos. A diversidade α observada foi menor que a 

esperada pelo modelo nulo e a diversidade β observada foi maior que a esperada ao acaso, 

indicando uma expressiva heterogeneidade e substituição de espécies ao longo do gradiente. 

Esta grande heterogeneidade de espécies entre as cotas altitudinais indica uma ampla conexão 

das espécies de borboletas entre as diferentes altitudes, fator que expressa claramente a 

dimensão da ligação desta comunidade e a importância de sua preservação como um todo. Este 

aspecto combinado com a quantidade de espécies raras encontradas na Serra de São José, 

sugerem que este seja um importante local para a preservação desta comunidade de borboletas. 
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SINT1078 - Fitossociologia da Comunidade Regenerante em um 

Fragmento de Floresta Estacional Decidual na Bacia do Rio São 

Francisco 
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Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: Estudos florísticos e fitossociológicos em remanescentes florestais são indispensáveis 

no desenvolvimento de modelos de planos de manejo, estratégias de conservação e recuperação 

de áreas degradadas. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi descrever a composição 

florística-estrutural do estrato regenerante (arvoretas) de um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual no município de Paracatu – MG. A coleta de dados foi realizada em dezembro de 

2017. Para medição dos indivíduos foram alocadassubparcelas de 5×5 m no canto inferior 

esquerdo de parcelas de 20×20 m, distribuídas aleatoriamente no fragmento, um total de 25 

parcelas. Nestas subparcelas, foram amostrados todos os indivíduos arbustivo-arbóreos com 

altura >1,0 m e DAS <5,0 cm, de acordo com manual de parcelas permanentes do bioma 

Cerrado. Os indivíduos que atenderam o critério de inclusão foram etiquetados com plaquetas 

de alumínio e identificados. Foram calculados os índices de diversidade (H’), equabilidade (J’) e 

estimados para a comunidade, seguindo parâmetros fitossociológicos clássicos. Os índices de 

diversidade e equabilidade, foram de 2,66 nats.ind-1 e 0,85, respectivamente. Um nível de 

diversidade considerado baixo para florestas estacionais deciduais. Foram encontradas 23 

espécies distribuídas em 12 famílias botânicas, tendo maios destaque em riqueza a família 

Fabaceae. As espécies Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Sebastiania brasiliensis Spreng 

e Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil apresentaram maiores valores de densidade,  

perfazendo 47,44% do total de indivíduos amostrados. Esse resultado sugere que essas espécies 

têm, maior capacidade de estabelecimento na área, pois se trata de espécies que tem uma alta 

produção de sementes e boa capacidade de dispersão. Em quanto as demais espécies 

amostradas, mostraram baixa densidade, apresentando de 1 á 5 indivíduos por espécie, 52,56% 

do total de indivíduos amostrados. Foi possível observar que a grande maioria das espécies 

ocorre no fragmento em baixas densidades. Isso pode indicar que as espécies de menor 

densidade não estão tendo sucesso na capacidade de colonização na comunidade estudada, 

podendo se tratar de um efeito da competição interespecífica, ou degradação, que no caso desta 

área, recentemente sofreu com um incêndio. Sugere-se a realização estudos de dinâmica nessa 

área, pois acredita-se que estes seriam  fundamentais para melhor compreensão dos processos 

ecológicos que atuam na composição e estrutura deste fragmento. 

 
Apoio: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
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SINT1079 - FLORÍSTICA E ESTRUTURA DA COMUNIDADE 

ARBÓREA EM FLORESTA NEBULAR NO PARQUE NACIONAL 

DO CAPARAÓ, BRASIL 
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Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: A Mata Atlântica possui diferentes fitofisionomias, dentre elas a Floresta Nebular que 

ocorre em grandes altitudes e carece de estudos. Visando contribuir para o conhecimento desta 

fitofisionomia, este trabalho objetivou-se realizar a caracterização florística  e estrutural em uma 

Floresta Nebular. O estudo foi desenvolvido no Parque Nacional do Caparaó,  na região da 

Macieira (20º28'48.3''S; 41º49'54.8''O). Foram feitos dois transectos de 50 m x 2 m a uma 

altitude de 1833 m. Todas as espécies arbóreas dentro do raio dos transectos que obedeciam o 

critério de inclusão de DAP ≥ 2,5 cm foram mensuradas e quando possível realizado a coleta do 

indivíduo para posteriori  identificação. Calculou-se os parâmetros fitossocioógicos de 

frequência, densidade, dominância e valor de importância (VI), além do Índice de Diversidade 

de Shannon (H’), equabilidade Pielou (J) com o auxílio do programa FITOPAC2.1. Foram 

identificadas 8 espécies, pertencentes a 7 gêneros e 7 famílias botânicas. As famílias que 

apresentaram maior riqueza foram a Asteraceae (2), Myrtaceae (2) e Symplocaceae (2). A 

espécie com maior VI na área amostrada foi a Dicksonia sellowiana Hook (21,9) apresentando 

também um elevado valor de dominância relativa (41,23%). Segundo a literatura ela está 

classificada como uma espécie em perigo, devido à sua intensa exploração para comercialização 

do xaxim. A Escallonia bifida Link & Otto foi a espécie mais frequente na área (14,29%), 

enquanto a Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. apresentou uma dominância 

relativa baixa (8,19%), destancando-se por maior valor de densidade relativa (17,39%) e maior 

número de indivíduos por espécie (8). Constatou-se ainda, a presença da Symplocos falcata 

Brand espécie caracterírtica de florestas nebulares. O H’ foi de 2,56 nat.ind-1 e a J de 0,88. 

Apesar da amostragem pouco representativa, os resultados demonstram que a área de estudo foi 

pouco impactada ao longo dos anos, sendo necessário a continuação dos estudos para o 

conhecimento e conservação desta fitofisionomia na região.  

 

 
Apoio: OS AUTORES AGRADECEM A UFES PELO APOIO PRESTADO NO 

DESENVOLVIMENTO DESTE TRABALHO. 
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Área: ECOLOGIA 

 

Resumo: O presente estudo teve como intuito gerar informações sobre a ecologia de populações 

importantes em duas fitofisionomias do bioma Cerrado (cerrado stricto sensu – 18,84°S e 44,39° 

W; e cerradão– 18°82‟S e 44°25‟W) localizados na Fazenda Experimental do Moura em 

Curvelo – MG. Dessa forma, foi realizado um inventário florestal em 2010, sendo alocadas 25 

parcelas de forma sistemática, com dimensões de 20 x 50 metros, separadas entre si por 100m. 

Todos os indivíduos arbóreos vivos com diâmetro altura do solo (DAS) ≥ 5,0 cm foram 

identificados e medidos. A partir do inventário realizado foram selecionadas cinco espécies 

arbóreas para o estudo, os critérios adotados para seleção das espécies foram a ocorrência das 

espécies nas duas fitofisionomias com densidade acima de 40 indivíduos. Após a realização do 

filtro desses indivíduos as espécies selecionadas foram: Magonia pubescens, Qualea parviflora, 

Qualea grandiflora Astronium fraxinifolium e Machaerium opacum. Em todas as parcelas de 

cada fitofisionomia foram coletadas amostras de solo para determinação das análises química e 

granulométrica, para serem utilizadas na análise de correlação de Pearson (vegetação e 

ambiente) com intuito de compreender as possíveis relações existentes. Os resultados das 

análises mostraram que houve correlações significativas no cerrado stricto sensu para as 

variáveis P, M.O., Argila, pH, K, SB e Silte. Já no cerradão foram observadas correlações para 

P, K, H+Al, SB, T, m, Areia, Silte e Argila. Em todas as populações notou-se uma variação no 

tamanho dos indivíduos, com padrões de crescimento inicial lentos, sendo o maior número de 

indivíduos encontrados nas classes diamétricas menores, e um decréscimo da densidade nas 

classes maiores, típico da distribuição em exponencial negativo, conhecida como J-invertido. 

Considerando-se a estrutura diamétrica das populações, assim como as relações existentes entre 

as espécies e as variáveis ambientais, pode-se concluir que as populações investigadas, em 

geral, embora semelhantes em alguns aspectos, apresentaram variações ao longo das duas 

fitofisionomias. Tal informação reforça a ideia de que embora as fitofisionomias cerrado stricto 

sensu e cerradão pertençam ao mesmo bioma e que apresentam espécies em comum, estas 

precisam se adaptar às condições ambientais de cada fitofisionomia, que no presente trabalho, 

mostrou como a densidade das espécies respondeu de forma variada de acordo com o ambiente 

considerado. 
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Resumo: A Floresta Estacional Decidual ocupa pouco mais de 3% do território nacional, sendo 

distribuída nas regiões sudeste, centro-oeste, nordeste do Brasil. Ocorre frequentemente sob 

afloramentos de calcário, possui solos rasos de grande disponibilidade de nutrientes e é 

caducifólia, com mais de 90% dos seus indivíduos desfolhados durante a estação de seca. 

Apesar de sua grande importância ecológica e biológica, essa fitofisionomia apresenta poucos 

estudos, não sendo observado nenhum que se dedique a conhecer as variações florísticas entre 

estratos. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a composição florística 

das espécies ocorrentes em três estratos (arbóreo, arvoretas e juvenis) em um fragmento de 

floresta estacional decidual situada na Estação Ecológica de Corumbá, no município de Arcos 

(MG). A amostragem se baseou no protocolo da Rede de Parcelas Permanentes onde foram 

alocadas 25 parcelas com dimensões de 20×20 m, para o estrato arbóreo, 5×5 m no estrato das 

arvoretas e 2×2 m nas juvenis. Na amostra total foram encontradas 27 famílias, sendo as mais 

recorrentes as Fabaceae (24 espécies) e Myrtaceae (8). Ainda considerando os três estratos 

foram amostradas 73 espécies, (arbóreo= 46, arvoreta= 48 e juvenis= 28). Apenas 12 espécies 

(14,3%) foram comuns aos três estratos, sendo as de maiores densidades: Machaerium 

brasiliense Vogel (176 indivíduos) e Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (106). Além disso, 

20 espécies (23,8 %) são exclusivas do arbóreo, como Astronium graveolens Jacq. (23 

indivíduos) e Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. (68). Nas arvoretas, 23 (27,8%) 

ocorrem apenas neste estrato, dentre elas: Machaerium villosum Vogel (10 indivíduos), 

Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby &amp; J.W.Grimes (4). Já nas juvenis 5 espécies (5,6%) 

são exclusivas como: Senegalia tenuifolia (L.) Britton &amp; Rose (19 indivíduos) e Psidiu 

sartorianum (O.Berg) Nied. (2). A densidade total amostrada foi de 1185 indivíduos, destes 635 

são do estrato arbóreo, 316 das arvoretas e 234 das juvenis. É possível notar que a riqueza é 

reduzida a medida que estrato avaliado diminui, sendo o arbóreo o de maior densidade estrutural 

e florística. Nota-se também baixa similaridade entre os estratos, com elevada exclusividade 

entre os mesmo. É possível que as diferenças descritas ocorram em virtude da heterogeneidade 

espaço-temporal existente no ambiente, assim como da habilidade reprodutiva das espécies ao 

longo dos estratos. 
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Resumo: A ciência do carste inicia-se em Kras, na Eslovênia, região onde rochas carbonáticas 

predominam e, por muito tempo, todos os estudos associavam-se às morfologias encontradas 

nestas rochas. Com o desenvolvimento desta ciência, pesquisadores como Ford & Williams 

(1989), Silva (2004), Rodet (2014) e Vasconcelos (2014) começaram a entender e descrever os 

processos fundamentais para a formação do relevo cárstico e suas morfologias características. 

Inicialmente, observaram que não só as rochas carbonáticas seriam passíveis a carstificação, ou 

seja, nas não carbonáticas, como arenitos, quartzitos, também há possibilidade da formação de 

revelo cárstico. Isso se explica pelo fato de que o carste deve ser entendido como decorrente da 

associação de processos de alteração geoquímica e hidrodinâmica, em que o contato da rocha 

com a água modifica sua estrutura interna, dando origem a um material inconsolidado, alterita, 

que posteriormente é removido pela competência hídrica. Logo, a litologia predominante não 

seria predeterminante para a ocorrência destas feições, mesmo que a estrutura de alguns litotipos 

sejam mais resistentes à dissolução, e que outros processos de alteração química, como a 

hidrólise, ocorram primeiramente na modificação da estrutura da rocha, e, então, a dissolução 

passe a atuar de forma simultânea. Ainda, Young & Young (2009) descreveram que diversos 

fatores auxiliam no aumento da taxa de dissolução da sílica, como rupturas na superfície do 

quartzo, partículas de solo em contato com a rocha, cátions de ferro e alumínio, e até alguns sais 

inorgânicos. Partindo dos princípios da carstificação, objetivou-se compreender e associar a 

formação da gruta Monte Cristo, localizada na Serra do Espinhaço Meridional, de litologia 

quartzítica, aos processos de alteração geoquímica e hidrodinâmica. Para isto, dividiu-se o 

perímetro da gruta em quatro regiões, mapeou-se as morfologias recorrentes, e, posteriormente, 

discutiu-se a fim de entender o desenvolvimento de cada uma. Foram identificadas estruturas 

como primocarste, alvéolos, capas silicosas, espeleotemas, condutos e canais de teto, além da 

presença de alterita e depósito de origem alóctone, os quais evidenciam a dissolução e posterior 

remoção da alterita pela água, corroborando com as definições encontradas na literatura, e, 

portanto, pode-se associar a gênese desta cavidade aos processos fundamentais da carstificação, 

definindo-a como um ambiente cárstico. 
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Resumo: A Bacia Bambuí é registrada pelo grupo homônimo, considerada um sistema de 

antepaís desenvolvido sobre o paleocontinente São Francisco em resposta à edificação dos 

orógenos Brasília e Araçuaí, no final do Neoproterozoico. Seu embasamento é formado por dois 

altos estruturais principais, separados por um gráben de direção NW, o Aulacógeno de Pirapora. 

Este trabalho relata o estudo petrográfico de rochas carbonáticas basais do Grupo Bambuí na 

região de interação entre o Orógeno Araçuaí e o Aulacógeno de Pirapora. Estas rochas foram 

amostradas por um poço perfurado na região de Morro da Garça (MG). Em 80 metros de seção 

vertical foram identificados 10 intervalos litológicos principais (INT), caracterizados pelo seu 

ordenamento estratigráfico e padrão de radioatividade. O INT 1 (16m) é composto por lamito 

preto piritizado. O INT 2 (5m) é dominado por mudstones brechados. O INT 3 (4m) é formado 

por grainstones com partículas circulares a elípticas, algumas envelopadas. No INT 4 (4m), 

ocorrem mudstones dolomitizados pouco brechados com estilólitos/filmes de dissolução. O INT 

5 (2m) é constituído por diamictito polimítico de matriz areno-lamosa carbonática. O INT 6 

(5m) apresenta diamictito polimítico cinza escuro de matriz areno-lamosa. O INT 7 (6m) é 

dominado por mudstone com lentes de grainstone. O INT 8 (11m) é formado por estromatólitos 

colunares com lama carbonática intercolunar, alguns com cristais aciculares radiados em seu 

topo. O INT 9 (18m) é composto por mudstone com estilólitos/filmes de dissolução piritizados e 

cristais aciculares em níveis ou leques. O INT 10 (9m) é formado por lamito pouco carbonático, 

com níveis mais escuros comumente piritizados. Na base da seção, a curva de raios gama 

apresenta valores relativamente elevados e padrão serrilhado, refletindo teor de argilominerais e 

matéria orgânica do INT 1, depositado em ambiente plataformal relativamente profundo. A 

diminuição da radioatividade para o topo seguida pelo padrão em caixote da curva indica 

enriquecimento carbonático gradual e estabelecimento de plataforma carbonática, representada 

pelos INT 2, 3 e 4. A quebra abrupta seguinte marca a ocorrência dos INT 5 e 6 com valores 

altos em resposta ao conteúdo lítico dos diamictitos. Acima, baixas radioatividades e padrão 

caixote registram uma nova plataforma carbonática, marcada pelos INT 7, 8 e 9. O aumento 

brusco da radioatividade indica o enriquecimento de teor siliciclástico do INT 10 e afogamento 

da plataforma carbonática mais jovem. 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
0
1

  

 

 

 

 

 

 

SINT1084 - Aparatos portáteis de modelagem tectônica analógica: 

ferramentas para o ensino de Geociências 
 

GEYSIANNE FERREIRA DE MORAIS,VINICIUS CESAR MACIEL SILVA,JOÃO PEDRO 

RIBEIRO PIMENTA,MATHEUS KUCHENBECKER 

 
E-mail: geeysi@hotmail.com 

 
Área: GEOCIÊNCIAS 

 

Resumo: Grande parte dos fenômenos geológicos – em especial aqueles relacionados à 

Tectônica – ocorre em uma escala espacial e temporal que impede sua observação direta. Este 

fato oferece um grande desafio para o ensino de geologia, em especial em seus passos iniciais. 

Uma das áreas mais promissoras para o estabelecimento de práticas de ensino, neste sentido, é a 

tectônica experimental, que permite simular, de maneira didática e simplificada, alguns dos 

processos tectônicos que ocorrem na natureza, através de modelos analógicos. Apresenta-se 

aqui os resultados parciais do projeto “Práticas inovadoras em Geotectônica e Geologia Básica”, 

desenvolvido no âmbito do edital PROAE/UFVJM 2017. O projeto, desenvolvido no 

Laboratório de Estudos Tectônicos (LESTE/CeGeo), teve como objetivo a elaboração e 

construção de três caixas leves e portáteis para realização de experimentos de tectônica 

compressional, extensional e transcorrente em sala de aula, utilizando-se areia seca e argila 

molhada como materiais análogos. O corpo estrutural das caixas (base e parede fixa) foi 

construído em madeira, enquanto as laterais foram feitas em vidro transparente, para permitir a 

visualização das estruturas geradas. Em uma das extremidades foi instalada uma parede móvel 

acionada por uma manivela que, quando deslocada, deforma camadas de areia ou argila 

previamente depositadas no interior do modelo. Nos experimentos extensionais foi adicionada, 

na base da pilha sedimentar, uma faixa de tecido flexível, com o objetivo de distribuir a tensão 

aplicada por todo o modelo. Nos modelos compressionais e extensionais, os experimentos 

realizados com areia seca tingida obtiveram os melhores resultados, e nos experimentos 

transcorrentes a argila úmida mostrou-se o material análogo mais adequado. Os modelos 

construídos permitiram observar com sucesso a geração de falhas normais, reversas e 

transcorrentes em relações angulares típicas de cada regime de deformação, além de outras 

estruturas associadas. Na superfície dos modelos foram desenvolvidas feições topográficas 

análogas às observadas nas situações naturais. Através da utilização dos modelos portáteis de 

deformação, potencializou-se a compreensão dos discentes sobre os fenômenos estruturais e 

tectônicos, tanto em disciplinas de geologia introdutória quanto em outras mais avançadas. 
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Resumo: Em seção estratigráfica realizada ao norte do Córrego Olaria (Coordenadas UTM – 

N 79766 e E 6378), foram reconhecidas rochas da Formação Bandeirinha (FmBan) do 

Supergrupo Rio Paraúna (SgRP) e das formações São João da Chapada (FmSJC) e Sopa-

Brumadinho (FmSB) do Supergrupo Espinhaço. A FmBan assenta-se sobre xistos do SgRP. É 

composta por metarenitos com bandamento avermelhado e exibe estratificações cruzadas 

tabulares. Metabrecha conglomerática intercala-se nos metarenitos como corpos coalescentes 

com leitos acanalados, contendo fragmentos de quartzitos avermelhados e clastos menores 

arredondados de quartzo leitoso, localmente com seixos de formações ferríferas. Metabrechas 

(fanglomerado) da FmSJC assentam-se, em contato erosivo, sobre a FmBan. São clasto-

suportadas, com fragmentos de até 50 cm, em contatos bruscos com metarenitos ricos em 

estratificações cruzadas tabulares e acanaladas coalescentes, configurando sistema de canais 

entrelaçados, com paleocorrentes para SE. Sobre a FmSJC assenta-se a FmSB com metarenitos 

médios a grossos, exibindo bandamento rico em ferro e estratificações cruzadas tabulares e 

acanaladas, também com fluxo para SE. Sobre estes assentam-se filitos e metarenitos finos. Nas 

camadas superiores os metarenitos são muito ferruginosos e exibem, em locais, concreções 

ferruginosas e metaconglomerado de matriz arenosa rica em ferro que se acunha lateralmente 

para os metarenitos. São matriz- a clasto-suportados com seixos de quartzitos e de quartzo. A 

FmBan foi depositada em bacia sedimentar aluvial com retrabalhamento eólico. Nas brechas os 

clastos de quartzitos avermelhados indicam autofagia da bacia e processo de oxidação sin-

sedimentar, i. e., redbeds em face de condições climáticas áridas. A tectônica sin-sedimentar é 

indicada pelo retrabalhamento de rochas da própria bacia; pelos debris-flows; pela mistura de 

clastos proximais e distais; e pelo retrabalhamento de rochas metamórficas (quartzo leitoso) e de 

rochas exóticas (formações ferríferas). A bacia Espinhaço (FmSJC e FmSB) conviveu com 

clima úmido e não sofreu os processos para a formação de redbeds. A brecha da FmSJC 

apresenta-se como típico depósito de fanglomerado precedendo rápida subsidência da bacia, 

onde se instalou planície aluvial. Alteração no regime e energia do fluxo é indicado pelos 

quartzo-arenitos grossos, que, aliados à presença pervasiva de óxidos de ferro e de leitos de 

metaconglomerados, marcam uma mudança no regime tectônico da bacia Espinhaço. 
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Resumo: O garimpo muitas vezes é visto como uma atividade de grande impacto ambiental e 

baixo impacto socioeconômico, isso porque, nessas regiões, os processos de refinamento geram 

resíduos que contaminam todo o meio em que se encontra. O garimpo Areinha, localizado no 

município de Diamantina/MG, gera significativas quantidades de rejeitos, que, se descartados 

de forma inadequada, podem contaminar todo meio. O presente trabalho teve por objetivo 

analisar amostras de rejeitos de 3 bacias de retenção (A, B e C) inseridas ao longo da área de 

atuação da Cooperativa Regional Garimpeira de Diamantina por meio de técnicas 

granulométricas e de fluorescência de raios-X para identificar quais os elementos químicos 

presentes nas amostras, e, a partir dos resultados, avaliar os possíveis destinos para a produção 

de materiais para a construção civil. A primeira técnica utilizada foi a determinação das 

percentagens de areia, silte e argila por meio de peneiramento por agitação mecânica e 

sedimentação pelo método da pipeta. Essa separação é importante para a definição das possíveis 

utilizações como agregados miúdos em concreto ou como matéria-prima para cerâmicas e 

pavimentos. A segunda técnica, fluorescência de raio-X (FRX), foi realizada por meio do 

espectrômetro de energia dispersiva de raios-X e o resultado foi interpretado pela leitura de 

curvas específicas de cada elemento químico, sendo possível saber quais estão presentes na 

amostra. As amostras A e C apresentaram em sua composição grande parte de areia, enquanto a 

amostra B apresentou quase a mesma porcentagem de areia e silte, sendo esta a que contém 

maior quantidade de argila. Com relação à análise de FRX tem-se que os elementos mais 

abundantes em todas as amostras foram o silício e o alumínio, o que se justifica pela grande 

quantidade de areia comprovada pela análise granulométrica, o ferro se apresentou em 

quantidade mediana em ambos os três pontos e outros elementos apresentaram-se em 

quantidade menor. Conclui-se pela distribuição granulométrica e composição química, que os 

rejeitos extraídos desse garimpo podem ser utilizados como agregado miúdo para utilização em 

concreto e argamassa, uma vez que é composto em sua maioria pela fração areia, e como 

matéria-prima para produção de materiais de cerâmica vermelha, pela boa concentração de 

sílica, alumínio e ferro. 
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Resumo: Na borda NE da Serra do Espinhaço Meridional estão localizadas importantes jazidas 

de manganês alojadas em rochas metapelíticas do Grupo Macaúbas (Neoproterozóico). Neste 

trabalho estão sendo estudadas as anomalias encontradas nos municípios de Couto de 

Magalhães de Minas (CMM) e Senador Modestino Gonçalves (SMG), contornando rochas 

metaígneas de composição básica encontradas em São Gonçalo do Rio Preto (SGRP). Com o 

objetivo de caracterizar a gênese das mineralizações do manganês, foram realizadas diversas 

análises geoquímicas, utilizando as técnicas de ICP MS e OES, difratometria de RX e 

microssonda eletrônica, destacando a composição dos elementos maiores, elementos menores e 

terras raras (ETR) caracterizando diversos segmentos de camadas destas rochas. A associação 

de informações coletadas em campo, resultados obtidas pelo método analítico e pelo estudo dos 

tipos existentes de depósitos de manganês, foram realizadas interpretações preliminares, sobre 

as diferentes fases de mineralizações de manganês e sua associação estratigráfica. Resultados 

obtidos por difratometria demonstraram que nos metapelitos encaixantes da mineralização 

encontrada em CMM predominam a presença de quartzo, muscovita, caolinita e goetita, com 

proporções variáveis e localizadas de rutilo e grafita. A partir dos resultados nas análises de 

microssonda eletrônica, foram identificados pseudomorfos romboédricos de granadas, variedade 

espessartita, substituídos por mineral secundário, com fases de composição variando entre mais 

aluminosa (criptomelano) ou mais potássica (litioforita). A mineralização encontrada em SMG 

encontra-se em processo de lavra pela Mineração Pedra Menina, que atualmente explora o 

mineral pirolusita com teor médio de 34% de Mn. Em minério alojado na borda do metapelito 

encaixante, resultados obtidos por difratometria identificaram uma fase mineral intermediária 

mais potássica (litioforita) associada a mineralização principal. Os resultados até agora obtidos 

apontam para a evolução da mineralização a partir de uma fase primária (espessartita), 

possivelmente associada a antigos depósitos gondíticas de fundo oceânico, metamorfisados em 

fase hidrotermal nos limites do corpo de rocha metaígnea de SGRP. A última fase de 

mineralização possivelmente encontra-se associada a um processo de enriquecimento 

supergênico associado a formação da Superfície de Aplainamento Sul-Americana 

(Terciário/Quaternário) concentrando o minério na forma de boxworks de limonita e pirolusita. 

 
Apoio: MINERAÇÃO PEDRA MENINA 
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Resumo: O Batólito Rio Itanguá (BRI) é um extenso corpo granítico localizado a nordeste de 

Diamantina, cuja idade e posicionamento tectônico permanecem incertos. Os contornos da 

unidade – que aflora nas cidades de Felício dos Santos e de Senador Modestino Gonçalves e em 

uma vasta área ao redor – foram definidos na década de 90, no âmbito do Projeto Espinhaço 

(COMIG/UFMG), através de mapeamento geológico em escala 1:100.000. O objetivo deste 

trabalho é apresentar uma revisão da cartografia geológica do BRI, tendo como base dados 

aerogeofísicos (gamaespectrometria e magnetometria) e novos dados de campo. O BRI 

apresenta duas fácies distintas: uma porfirítica, com fenocristais mili- a centimétricos de 

feldspato potássico ou plagioclásio, que predomina na porção norte, e outra, não porfirítica, de 

textura equigranular, que predomina nas porções leste, sul e sudoeste. Os contatos dos granitos 

do batólito, em todas as suas bordas, se dão com rochas pertencentes ao Grupo Macaúbas, 

exceto por um contato no extremo sudoeste do BRI com quartzitos do Supergrupo Espinhaço. 

Os novos dados de campo confirmaram a presença desses contatos, com pequenos ajustes nas 

porções oeste, norte e leste do batólito. Os contatos do sul, no entanto, revelaram-se muito 

discrepantes do primeiro mapeamento. Na porção central do BRI ocorre um platô sustentado por 

coberturas cenozóicas. Nas encostas deste platô, verificou-se a ocorrência de mica-xistos 

semelhantes aos que compõem o Grupo Macaúbas a leste do batólito. Esta unidade é mapeável 

na escala 1:100.000 e tem continuidade para o sul, recobrindo os granitos. No mapa 

magnetométrico de sinal analítico, toda a área originalmente mapeada como BRI apresenta 

baixa intensidade magnética, sendo cortada por lineamentos de alta intensidade que podem 

representar diques não mapeados. No mapa ternário gamaespectrométrico (K-Th-U), a área 

original do BRI apresenta assinaturas diversas. Na porção norte, há assinatura compatível com 

altas concentrações dos três elementos. Para sul, o topo do platô apresenta assinatura de alto Th, 

enquanto as encostras dominadas por xistos apresentam assinatura com baixa concentração dos 

três elementos.  Os resultados obtidos permitem uma redefinição dos contatos do BRI, e 

servirão de subsídio para futuras pesquisas na região. 

 
Apoio:  
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico do panorama mundial da 

comercialização de painéis de MDP (Medium Density Particleboard), bem como analisar os 

desafios na sua produção e comercialização pelo Brasil. Os dados e informações sobre o 

mercado de MDP brasileiro, foram obtidos em órgãos como o MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior), FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations) e ABIMCI (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente). Utilizou-se a técnica de pesquisa de mercado para levantamento dos dados 

qualitativos e quantitativos e tabulou-se os dados para realização da análise gráfica dos mesmos. 

Verificou-se que dentre os principais desafios, há necessidade de melhorar a relação de razão 

entre produtividade/qualidade da madeira derivada de plantios florestais, por meio de estudos 

nas áreas de melhoramento genético, técnicas silviculturas e de manejo florestal, necessidade de 

adaptação à nova realidade de exploração intensa de grandes áreas de plantios florestais e a do 

processamento de toras de pequenos diâmetros em larga escala e desenvolvimento de estratégias 

de marketing frente ao crescente uso do painel MDF (Medium Density Fibeboard), principal 

concorrente. A sua produção mundial vem evoluindo, com um crescimento de taxa média anual 

variando de 2,0% à 4,2%. Os principais países consumidores são a China (35,5%), Estados 

Unidos (13,3%), Rússia (4,1%), Alemanha (4,1%), Japão (3,1%), Turquia (3,0%), Canadá 

(2,9%), precedidos pelo Brasil (2,9%). Os Estados Unidos são o maior país importador (36%), 

enquanto Canadá é o maior exportador (34%). Apesar de aparecer como oitavo maior 

consumidor, o Brasil registrou o menor consumo per capita, evidenciando o potencial para 

maior consumo. O preço médio do MDP é de US$ 284/m3. Conclui-se que há uma crescente 

demanda de painéis madeireiros, sendo o MDP uma opção viável, tendo-se a necessidade de 

uma constante modernização na produção dos painéis de MDP e necessidade de investimentos 

para aumentar a competitividade do Brasil e consequentemente os números de exportação 

brasileira desse produto, principalmente para a China e Estados Unidos. 

 

 
Apoio: UFVJM, DEF 
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Resumo: OBJETIVOS 

O presente trabalho apresenta informações importantes e precisas sobre uma ferramenta 

imprescindível para o planejamento urbano, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). Esta 

ferramenta vem oferecendo suporte adequado e bases confiáveis para os gestores e profissionais 

envolvidos com o ordenamento urbano. Além disso, atua de forma significativa em prol do 

crescimento ordenado dos municípios.  

MÉTODOS  

Na busca de legitimar este estudo foram analisadas bibliografias que descrevem o processo de 

urbanização nas cidades brasileira nas últimas décadas e as novas tecnologias que auxiliam no 

ordenamento urbano. Os principais teóricos pesquisado foram: Carlos Loch e Diego Erba, que 

tratam de forma clara e objetiva as principais finalidades do Cadastro Técnico Multifinalitário e 

Ermínia Maricato que versa sobre a importância do planejamento urbano, e o atraso, que a falta 

deste instrumento causa nos municípios.  

CONCLUSÕES 

O CTM executado de forma eficiente e responsável possui em seus bancos de dados, uma gama 

variada de informações precisas e úteis, com qualidade e confiabilidade que auxilia os gestores 

dos municípios. Esta ferramenta compreende um leque amplo e variado de mecanismos 

urbanos, apresentados como pontos essenciais aos meios sociais, físicos e jurídicos de um 

determinado município, justificando, assim, sua multifinalidade, sejam em suas esferas urbanas 

ou rurais, auxiliando tanto as esferas da administração pública, quanto os administradores 

privados, de forma eficiente e satisfatória buscando um melhor entendimento do uso do solo na 

área de abrangência do CTM. 

REFERÊNCIAS  

ARGENTA, A.; POSTIGLIONE, G. S.; OLIVEIRA, F. H. A importância do cadastro urbano 

para fins de planejamento urbano - experiência em Florianópolis/Brasil e Santa Fé/Argentina. 

Santa Catarina: FAED - UDESC, 2009. 

LOCH, Carlos. ERBA, Diego Afonso. Cadastro técnico multifinalitário: rural e urbano. 

Cambridge, MA: Lincoln Institute, 2007.  

MARICATO, Ermínia. “Metrópole, legislação e desigualdade”. Estudos Avançados, São Paulo 

– IEA USP, v.17, n. 48, p. 151-166, 2003. 

 

 
Apoio: AGRADEÇO AO CEGEO E EQUIPE DO LPA, AO PROFESSOR DOUTOR 

GLAUCO, A MESTRANDA TAISLANE VIEIRA E AO CURSO DE GEOGRAFIA E A 

FACULDADE INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES – UFVJM, PELA 

OPORTUNIDADE. 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
0
8

  

 

 

 

 

 

 

SINT1091 - MICROBIALITOS FÓSSEIS DA FORMAÇÃO JAÍBA, 

GRUPO BAMBUÍ, MINAS GERAIS 
 

THAIS APARECIDA VIEIRA,EVELYN APARECIDA MECENERO SANCHEZ 

BIZAN,HUMBERTO LUIS SIQUEIRA REIS,MATHEUS KUCHENBECKER 

 
E-mail: thais20vieira@gmail.com 

 
Área: GEOCIÊNCIAS 

 

Resumo: O Grupo Bambuí é uma das unidades brasileiras neoproterozoicas mais importantes 

do Brasil, e é alvo de grandes discussões científicas relacionadas à sua idade e contexto 

paleobiológicos. Os estudos desse trabalho se concentraram na Formação Jaíba, que aflora na 

serra homônima, (Verdelândia-MG) e é composta por calcários que registram a plataforma 

carbonática mais jovem do Grupo Bambuí. Foram estudados os estromatólitos, laminitos e 

trombólitos presentes na unidade, que já haviam sido relatados, mas ainda careciam de estudos. 

Foram realizadas descrições em escala mega-, macro-, meso- e microscópica em 16 amostras e 

foram analisadas no Laboratório de Paleontologia (CeGeo/UFVJM), onde foram tombadas na 

coleção científica de fósseis. Tanto as amostras quanto lâminas petrográficas do material foram 

analisados em estereomicroscópio, e identificados e descritos conforme guia proposto por 

Fairchild & Sanchez (2015). As lâminas petrográficas foram analisadas em microscópio 

petrográficono Laboratório de Microscopia do CeGeo/UFVJM. As lâminas também foram 

tombadas no laminário do LabPaleo/CeGeo/UFVJM. Os trombólitos encontrados apresentam 

formas colunares e irregulares centimétricas e pontualmente ramificadas com a presença de 

microfósseis filamentosos mal preservados associados. Os laminitos ocorrem de forma 

subordinada, estratigraficamente acima dos trombólitos, e apresentam laminações com relevo 

sinóptico entre plano, ondulado e crenulado com alternância de laminações micríticas claras e 

escuras, formadas por microfósseis cocoides. Os dois tipos de microbialitos apresentam cinco 

microtexturas depositadas a partir de processos biogênicos e abiogênicos, como esperado para 

fósseis desta natureza. No entanto, verificou-se que os trombólitos são formados por 

microfósseis filamentosos, o que não está de acordo com a literatura. Desta forma, podendo 

apresentar uma textura trombolítica inédita, mas novas pesquisas serão necessárias para 

entender melhor a paleobiologia destes fósseis. Conclui-se que os microbialitos e microfósseis 

encontrados na Formação Jaíba apresentam potencial para melhor compreender a paleobiota 

produtora no contexto da transição Ediacarano-Cambriano, um momento importante de 

mudanças profundas na biosfera e nas relações tróficas, devido ao surgimento dos metazoários. 

A análise detalhada destes fósseis colaborou para entender o contexto paleobiológico e 

evolutivo em que o Grupo Bambuí foi depositado. 

 
Apoio: BOLSA FAPEMIG DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA N.3652017 
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Resumo: A modelagem tectônica analógica é uma ferramenta de grande importância para as 

áreas de Geologia Estrutural e Tectônica, pois permite a reprodução, em laboratório, de 

fenômenos físicos que, na natureza, ocorrem de forma muito lenta para que sejam percebidos 

pelo homem. Neste trabalho, objetiva-se o desenvolvimento de um equipamento para 

modelagem tectônica de zonas de cisalhamento transcorrentes, bem como o estabelecimento de 

rotinas para montagem de experimentos em diversas configurações estruturais e com diferentes 

materiais análogos. Foram desenvolvidos três aparatos experimentais, que consistem em caixas 

de MDF com dois blocos móveis, sobre os quais é depositado o material análogo em camadas 

contínuas. A movimentação relativa entre os dois blocos é promovida por uma barra rosqueada 

que é acoplada a um rolamento fixado em um dos mesmos. Esta barra é girada manualmente 

através de uma manivela. No primeiro aparato experimental, os blocos móveis são retangulares 

e a movimentação ocorre paralela ao limite entre eles, permitindo o desenvolvimento de uma 

zona de transcorrência linear pura. No segundo, os blocos têm formato triangular e a 

movimentação se dá de forma oblíqua, permitindo a simulação de zonas de cisalhamento 

transpressivas e transtrativas. O terceiro aparato possui blocos de limite sinuoso, que permitem 

o desenvolvimento de segmentos compressivos (push-up) e distensivos (pull apart) ao longo da 

zona modelada. Até o momento foram realizados experimentos com areia, argila, gesso seco e 

massa de vidraceiro como materiais análogos. Em todos os experimentos, areia e gesso seco 

exibiram comportamento mais rúptil, perdendo coesão nos primeiros incrementos de 

deformação. Argila e massa de vidraceiro acomodaram a deformação sem perda de coesão por 

mais tempo. Em regime puramente transcorrente, argila e massa de vidraceiro desenvolveram 

estruturas mais visíveis, tais como fraturas extensionais oblíquas à zona transcorrente, dobras e 

cavalgamentos locais. Nas montagens transpressivas, areia seca mostrou os melhores resultados, 

permitindo o desenvolvimento de um sistema de falhas reversas bivergentes que configuram, 

em planta, uma intumescência na zona trascorrente e, em perfil, uma estrutura em flor positiva. 

Os próximos testes envolverão novos materiais análogos em montagens transpressivas e testes 

envolvendo o terceiro aparato experimental. 

 
Apoio: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO 
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Resumo: PROSPECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CAVERNAS NA FACE LESTE DA 

SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL, FELÍCIO DOS SANTOS, MINAS GERAIS. 

Bruna Verônika Rodrigues Leão*, Alessandra Mendes de Carvalho Vasconcelos, Heloisa 

Helena Gomes Coe, Karina Ferreira Chueng, Marcelo Fagundes, Paulo Victor Simões Costa, 

Vinicius do Amaral Azevedo, Marcelo Ferraz de Aguilar. 

Engenharia Geológica – ICT/UFVJM  

O município de Felício dos Santos, localizado na borda Leste da Serra do Espinhaço 

Meridional, está inserido no contexto estratigráfico do Supergrupo Espinhaço, e com presença 

principalmente de rochas como o quartzito. Nesta região encontram-se inúmeros sítios 

arqueológicos estudados pelo Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem 

(LAEP/CEGEO/ICT/UFVJM), além de diversas cavernas até então não exploradas. O ambiente 

cárstico desenvolvido em rochas siliciclásticas, segundo Vasconcelos (2004), é resultado da 

alteração geoquímica da rocha, em especial pela dissolução, e pela posterior remoção por 

processos hidrodinâmicos do material alterado. Ela ressalta que nessa litologia os processos são 

mais lentos e estão associados também à ação conjugada da hidrólise, quando da alteração 

inicial da rocha. Na região de Felício dos Santos foram encontradas em prospecções iniciais 

várias cavernas desenvolvidas em quartzito a partir do processo de carstificação. Assim, o 

presente trabalho, fruto de uma parceria entre o LAEP e o Centro Mineiro de Carstologia 

(CEMIC/ ICT/UFVJM), teve por objetivo a prospecção de cavernas ao longo da face Leste da 

Serra do Espinhaço Meridional, e a compreensão do desenvolvimento dessas cavidades. Para 

tanto, foram realizados trabalhos de campo na região para avaliação da área, onde foram 

identificadas inicialmente três cavernas: Lapa Santa, Gruta do Linfonso, Furna dos Negros e 

Gruta Duas Quedas, sendo as três primeiras formadas pelo processo de carstificação e a última 

poligenética, formada pelo desmonte da rocha e posterior alteração geoquímica e 

hidrodinâmica. Elementos apontados por Young & Young (2009) como potencializadores da 

dissolução do quartzo foram  observados na área das grutas, como material orgânico, minerais 

ligados ao ferro, entre outros. A região configura-se como importante e estratégica área de 

estudos do carste em rochas siliciscláticas e como início do trabalho foram feitos croquis das 

cavernas, sendo que posteriormente serão realizadas a topografia e análises necessária para 

discussão da gênese das cavidades. 
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Resumo: O primeiro contato dos discentes com a geologia – em geral nas disciplinas de 

geologia introdutória – costuma ser acompanhado por muitas dúvidas e entraves pedagógicos. 

Em grande parte, isto ocorre pela (quase) ausência de conteúdos geológicos na formação 

pretérita dos estudantes, mas também pela introdução de formas de raciocínio inerentes ao saber 

geológico, como a orientação espacial e a inferência de processos a partir de produtos, por 

exemplo. Este fato impõe aos docentes grandes desafios pedagógicos e, por isso, a busca por 

práticas que aperfeiçoem a relação ensino-aprendizado deve ser tarefa constante. Apresenta-se 

aqui os resultados parciais do projeto “Práticas inovadoras em Geotectônica e Geologia Básica”, 

desenvolvido no âmbito do edital PROAE/UFVJM 2017. O projeto, desenvolvido no 

Laboratório de Estudos Tectônicos (LESTE/CeGeo), tem como um de seus objetivos centrais a 

elaboração e instalação de uma rede de afloramentos artificiais no Campus JK, onde os alunos 

poderão exercitar o uso de bússola, GPS, localização em imagens de satélite, identificação de 

rochas, estruturas tectônicas e estruturas sedimentares, além da construção de mapas e perfis 

geológicos. Para tanto, foi idealizado um mapa geológico artificial, levando-se em conta a 

topografia do campus e de seu entorno.  A partir deste mapa, foram selecionados 43 pontos para 

a instalação de amostras de rocha especificamente selecionadas, em orientação espacial 

conhecida. Cada amostra foi instalada em uma base de cimento de cerca de 50 cm de 

comprimento e identificada com placas contendo um número seriado e a altitude do ponto. Após 

instalação dos afloramentos foram confeccionados vários roteiros práticos que auxiliarão na 

realização de práticas de ensino com objetivos diversos. Os roteiros confeccionados atendem 

desde as disciplinas introdutórias como “Sistema Terra”, “Topografia”, “Desenho Aplicado a 

Geologia”, até disciplinas mais avançadas, como “Geologia Estrutural”, por exemplo. Estas 

práticas oferecem aos alunos uma oportunidade de exercitar os diversos conteúdos teóricos em 

atividades dinâmicas e desafiadoras que extrapolam o lugar comum da sala de aula. Novas 

práticas de ensino poderão ser propostas no futuro, a partir da projeção de novas situações 

geológicas e da adição de novos afloramentos artificiais. 

 
Apoio:  
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Resumo: Fitólitos são partículas biomineralizadas de opala, originadas a partir da absorção de 

ácido monossilícico da solução do solo por parte do sistema radicular de organismos vegetais, 

ocorrendo  nas porções intra e intercelular destes (PIPERNO, 1988). Tal processo ocorre sob 

condições de pH entre 2 e 9 (COE, 2009), e é maximizado sob intensa evapotranspiração, 

quando os íons são introduzidos nas células vegetais e induzidos à precipitação e cristalização 

(OSTERRIETH, 2008).  Os fitólitos correspondem portanto a um molde das células onde ocorre 

sua gênese, o que lhes torna excelentes indicadores de grupos vegetais predominantes no 

passado e de outros parâmetros paleoambientais e arqueológicos, já que permanecem 

preservados após a decomposição dos tecidos vegetais, mesmo sob condições oxidantes. Os 

indicadores fitólitos apresentam multiplicidade e redundância, portanto, apenas o conjunto de 

tipologias, ou assembleia fitolítica, permite por meio do princípio da uniformidade, a associação 

entre fitólitos dispostos ao longo dos perfis de solo e determinada formação vegetal. Tal 

metodologia possui aplicações diversas e em variadas áreas da ciência. No Brasil destacam-se 

trabalhos realizados pelo Laboratório de Geologia Marinha (LAGEMAR), sediado na 

Universidade Federal Fluminense, e pelo Laboratório de Estudos Paleoambientais da Faculdade 

de Ciências e Letras de Campo Mourão, Paraná. Os fitólitos têm sido utilizados com sucesso 

como indicadores em diversas áreas, como na Geomorfologia, Arqueologia, Paleoambientes, 

Carste, entre outros. Em Minas Gerais, destacam-se a reconstituição paleoambiental da 

depressão de Gouveia, durante o Pleistoceno Superior/Holoceno, ROCHA A.P. (2014), 

reconstituição paleobiogeoclimática de registros sedimentares fluviais no Quadrilátero Ferrífero, 

SEIXAS A.P. (2014), além de variados trabalhos na Serra do Espinhaço Meridional (SdEM),  

como a obtenção de informações acerca de sua cobertura vegetal e aspectos climáticos durante o 

Quaternário, CHUENG K.F. (2012), reconstituição paleoclimática de sua geodinâmica 

quaternária, CHUENG K.F. (2016), e reconstituição paleoambiental da área arqueológica da 

Serra Negra, no Alto Vale do Rio Araçuaí, CHUENG K.F. (2016), sendo este de abordagem 

arqueobotânica e fruto de parceria entre a UFVJM e o LAGEMAR/UFF, além de trabalhos em 

andamento. Portanto, a utilização dos fitólitos se apresenta com ferramenta comprovadamente 

de grande eficiência em trabalhos em diversas áreas ambientais e na arqueologia. 

 
Apoio:  
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SINT1096 - Uso da Terra no Município de Diamantina/MG 
 

LÚCIO DO CARMO MOURA 

 
E-mail: luciomouratim@gmail.com 

 
Área: GEOCIÊNCIAS 

 

Resumo: O município de Diamantina apresenta grande diversificação nas suas classes de solos, 

o que interfere, juntamente com a sua morfologia, na ocupação e uso das terras. 

As áreas ocupadas pelas atividades de cultivo e reflorestamento estão, na sua grande maioria, 

onde encontra-se as classes de solos Cambissolos e Latossolos que apresentam condições 

passíveis de utilização de maquinário agrícola em função da sua declividade e maior fertilidade 

natural. 

As demais utilizações da terra no município estão distribuídas em toda sua extensão, 

caracterizando-se pela adaptação de suas práticas às condições físicas locais, com destaque para 

a manutenção das áreas de afloramento rochoso e vegetação de Campos rupestres que se 

mantém praticamente em suas condições naturais. 
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SINT1097 - Uso do QGIS na locação de torres de vigilância de 

incêndios florestais: exemplo do Parque Estadual do Biribiri 
 

GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MOURÃO,GLEYCE CAMPOS DUTRA 

 
E-mail: gustavo-mourao@hotmail.com 

 
Área: GEOCIÊNCIAS 

 

Resumo: No planejamento para instalação das torres, os sistemas de informações geográficas 

(SIG) constituem uma relevante ferramenta, pois permitem a combinação de diferentes dados, 

auxiliando na definição da quantidade mínima de torres com a área máxima de visualização. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi utilizar a ferramenta da análise de 

visibilidade (Viewshed) da ferramenta Grass 7 do software Qgis 2.18.9, para alocar o menor 

número de torres com maior visibilidade no Parque Estadual do Biribiri em Diamantina (PEBI) 

– MG. Foi utilizado um modelo de elevação digital (MDE) com resolução espacial de 90m 

obtido no site Brasil em Relevo (mantido pela Embrapa) como base para a análise. Criou-se um 

vetor tipo ponto representando 7 torres de vigilância espalhadas dentro do limite do PEBI. 

Tentou-se distribuí-las mais afastadas uma das outras, tomando o cuidado para que estas não 

tivessem uma redução significativa nos resultados. Definiu-se os valores das cotas como 

principal parâmetro para a alocação dos pontos, priorizando aquelas com maiores elevações. 

Usou-se o processamento em lote do algoritmo r.viewshed para determinar os locais da 

superfície do raster visíveis para um conjunto de características das torres. Para a “elevação de 

visão acima do solo” foi usado o valor de 21,75 metros, “altura do alvo em relação ao solo” foi 

definido como 2 metros e a “distância máxima da visada de 10km” . Após rodar o algoritmo, 

foram gerados 7 imagens contendo os locais visíveis e não visíveis por cada torre. Usando a 

“Calculadora Raster”, as 7 imagens foram unidas gerando uma única imagem com a soma da 

quantidade de visadas para cada pixel. Após a vetorização e a dissolução das categorias,  foram 

avaliadas as porcentagens de visada de cada pixel, sendo que a quantidade de pixels visados por 

3 ou mais torres foram de 29,993% do total. O presente trabalho para alocação de torres, pode 

ser considerado aceitável perante o valor de visibilidade alcançado com sete torres, uma vez que 

os pontos ao longo do Parque tiveram visibilidade de 80,174%, superando a porcentagem de 

visibilidade ideal de 70%. Contudo pode-se dizer que o uso do sistema de informação 

geográfica (SIG) aplicado ao monitoramento de incêndios, se mostra eficiente na determinação 

do número necessário de torres para uma visibilidade ideal, permitindo definir previamente a 

instalação com base em critérios preestabelecidos. 

 
Apoio: UFVJM 
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SINT1098 - A PASSAGEM DO NATURALISTA JONHAN JAKOB 

VON TSCHUDI PELA RESERVA DA BIOSFERA DA SERRA DO 

ESPINHAÇO 
 

CLAUDINEI MARTINS DA SILVA ,DANIELLE PIUZANA MUCIDA ,JUSSIARA DIAS DOS 

SANTOS 

 
E-mail: claudineymartins@yhaoo.com.br 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Observações de viajantes naturalistas ao visitar o Brasil ao longo do Século XIX são 

importantes fontes de informação sobre várias áreas de conhecimento, desde o ponto de vista 

social e cultural até o ponto de vista dos recursos naturais. Muitos visitaram o que atualmente é 

denominado de Reserva da Bisofera da Serra do Espinhaço, área foco deste trabalho, dentre eles 

Johann Jakob Von Tschudi. Neste sentido, o objetivo desse trabalho é descrever os caminhos 

feitos pelo viajante naturalista Johann Tschudi entre Ouro Preto e Diamantina e analisar suas 

observações sobre  riquezas minerais  e suas explotações na Reserva da Biosfera da Serra do 

Espinhaço. Para atingir o objeitvo foi feita análise da obra do naturalista, assim como pesquisas 

bibliográficas sobre o tema. O naturalista percorreu o denominado Caminho dos Diamantes, 

entre Ouro Preto e Diamantina, no ano de 1866. Suas descrições evidenciam a explotação do 

ouro na porção sul da Reserva da Biosfera; além do ouro, descreve jazidas de minério de ferro 

na porção central do caminho Morro do Pilar até o Serro, e finalmente aprofunda a descrição na 

extração do diamante na região de Diamantina. Além disso, na sua narrativa é evidenciada uma 

maior vivência com os trabalhadores garimpeiros, explicitado na riqueza de detalhes com a qual 

descreve os serviços de diamante, técnicas aplicadas e todos os produtos ou sub-produtos, tais 

como os minerais satélites que agregam-se ao diamante. As informações contidas na literatura 

de viagem deste naturalista sobre o erário mineral à época de sua passagem pela Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço ainda são explotados atualmente (ouro e diamante). Seus relatos 

sobre a riqueza em minério de ferro também denota a importância deste bem mineral para o  

desenvolvimento regional nos séculos XX e XXI. 

 
Apoio:  
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SINT1099 - ANÁLISE CITOTÓXICA, GENOTÓXICA E 

MUTAGÊNICA NA DEGRADAÇÃO DE CONTAMINANTES 

EMERGENTES 
 
THAMYRIS SOUZA TORRES,DIEGO FRANCIS SILVA,GABRIEL LOPES DIAS ,HEBERSON 

TEIXEIRA DA SILVA ,CAIO SOARES CHAVES,THAINÁ SPRÍCIDO MAGALHÃES,RODRIGO 

PEIXOTO DE PAULA E SILVA ,MARCIA CRISTINA DA SILVA FARIA 

 
E-mail: thamyristorres_27@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Métodos: Para a realização do estudo de genotoxicidade e mutagenicidade, amostras 

de água contendo os contaminantes e nanopartículas de magnetita (Fe3-xCoxS4) serão testados. 

O estudo da genotoxicidade pelo ensaio de Allium cepa será realizado de acordo com (Grant, 

1982; Leme e Marin-Morales, 2008), com modificações. Sementes de cebola são dispostas em 

placas de Petri forradas com papel filtro, submetidas à germinação nas diferentes amostras dos 

contaminantes. As sementes germinarão por cinco dias, terão suas raízes mensuradas, cortadas e 

fixadas em ácido acético- álcool (3:1-v/v) por 24 h. Após a fixação, as raízes serão submetidas à 

coloração em reativo de Schiff. Para o preparo das lâminas, os meristemas são recobertos com 

lamínulas e, suavemente, esmagados em uma gota de carmim acético (2%), e as lâminas 

montadas com resina sintética. Água ultrapura será usada para o teste controle negativo, e 

sulfato de cobre (0,006mgL-1) para o controle positivo. 

Resultados: Para a análise da citotoxicidade os resultados estatísticos foram obtidos utilizando o 

software GraphPad Prism 7, para todos os resultados do teste.Os resultados estatísticos para 

citotoxicidade macroscópica e microscópica dos compostos analisados foram realizados através 

da comparação do tamanho médio das raízes do controle negativo (C-) com o tamanho médio 

das raízes dos TAMs em concentrações de 80ppb e 200ppb além do Índice mitótico apresentado 

pelas amostras, e concluiu-se que TAMs não apresentam potencial citotóxico a nível 

macroscópico em relação ao controle negativo.O estudo da genotoxicidade foi realizado através 

de análises das alterações cromossômicas (AC) presentes nas lâminas confeccionadas para esse 

estudo, sendo elas: anáfase com ponte, anáfase com quebra, anáfase com perda, telófase com 

ponte e micronúcleo e C- metáfase.Os TAMs apresentam ação no material genético e exibiram 

potencial genotóxico para p= por apresentarem significâncias (p) inferiores a 0,05.A 

mutagenicidade é avaliada a nível celular da presença de micronúcleos em células 

meristemáticas, e os resultados do teste estatístico constatam com precisão que houve uma 

diferença estatística significativa quando analisadas as amostras e controle negativo, 

comprovando o potencial mutagênico. 

Conclusão: Diante dos resultados obtidos no teste Allium cepa, a genotocixidade e a 

mutagenicidade apresentam resultados positivos para TAMs mesmo em concentrações abaixo 

das regulamentadas pelas portarias de potabilidade. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, CNPQ; MOVIMENTO PRÓ-RIO TODOS OS SANTOS E 

MUCURI. 
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SINT1100 - Analise da Sanidade de um fragmento de Floresta 

Estacional Semidecidual 
 

RAQUEL DO ROSÀRIO GOMES,CASSIANO CARDOSO COSTA SOARES,EVANDRO LUIZ 

MENDONÇA MACHADO 

 
E-mail: raquelkpelinha@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Em função da elevada diversidade biológica, grande número de espécies endêmicas, e 

constante fragmentação florestal, o Domínio Mata Atlântica é apontado entre as áreas mundiais 

prioritárias para a conservação. Dessa forma surgiram diversas pesquisas voltadas à recuperação 

de áreas degradadas e restauração florestal, bem como a criação de Unidades de Conservação e 

instrumentos para sua preservação. Todavia, existe escassez de estudos referentes a sanidade de 

árvores presentes em fragmentos florestais e, à vista disso, o uso de métodos não destrutivos é 

crucial, posto que, possibilita a avaliação da sanidade sem a necessidade de abate. Nesse 

cenário, objetiva-se analisar por meio da resistografia, a sanidade de árvores em um fragmento 

de Floresta Estacional Semidecidual. O estudo relacionou a sanidade de 163 indivíduos com uso 

de resistógrafo. Para verificar se a distribuição das frequências de indivíduos arbóreos nos níveis 

de decaimento era independente da classe de densidade da madeira e da classe diamétrica foi 

aplicado o teste de qui-quadrado. Dos indivíduos analisados, 99 (61%) apresentaram algum 

decaimento, 48 (29%) decaimento leve a moderado e 16 (10%) decaimento intenso. As classes 

de madeira densa e madeira média apresentaram valores semelhantes ao da comunidade. 

Enquanto que 56% dos indivíduos de madeira leve apresentou a sanidade interna comprometida. 

Houve diferenças significativas entre uma classe diamétrica (05 a 10cm) para madeiras leve nos 

diferentes níveis de decaimento, sugerindo que problemas internos da madeira não tem relação 

com a densidade e classe diamétrica, exceto para as árvores leves e com diâmetro entre 05-

10cm. 

 
Apoio: CEMIG 
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SINT1101 - ANÁLISE DOS CORPOS HÍDRICOS MEDIANTE O 

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO: O caso da sede do município de 

Diamantina/MG. 
 

MARIA DE FÁTIMA DE MACEDO OLIVEIRA,HUMBERTO CATUZZO 

 
E-mail: brancamacedotur@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O presente trabalho traz os resultados qualitativos de uma pesquisa realizada entre os 

meses de janeiro e julho do ano de 2017, acerca da análise dos corpos hídricos mediante o 

processo de urbanização, voltado ao estudo de caso da sede municipal de Diamantina/MG. É 

nítido que nas últimas décadas vem ocorrendo um crescimento acelerado e desorganizado do 

processo de urbanização. Este, se atrelado à ausência de precauções e de uma política eficaz de 

zoneamento e planejamento ocasiona degradações no meio ambiente, principalmente no que 

concerne aos cursos hídricos presentes nas áreas urbanas. Desta forma, essa pesquisa verificou 

as reais condições e os impactos ambientais causados a partir das dinâmicas que envolvem este 

processo. Os principais objetivos se pautaram em propor medidas e ações mitigadoras voltadas 

para os cursos d’água que se encontram no perímetro urbano de Diamantina, buscando 

contribuir para a melhoria da qualidade ambiental, bem como, para os moradores que habitam 

essas áreas. Podendo também contribuir para implementação de políticas públicas a partir dos 

problemas indicados. 

 
Apoio: UFVJM, LPA, CNPQ 
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SINT1102 - Análise germinativa de sementes de Pau - formiga para 

produção de mudas destinadas a arborização universitária 
 
LUIZ FELIPE NOBRE DA SILVA SÁ,MARIA LUIZA ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS,SOANE 

MIRANDA SALES,LUCÉLIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ ,JANAÍNA FERNANDES 

GONÇALVES 

 
E-mail: luizfelipenss@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação de sementes de Pau - 

formiga (Triplaris americana), assim como o desenvolvimento de mudas para plantio 

no campus definitivo do ICA / Unaí – MG, a partir de proposta na ementa da disciplina de 

Silvicultura. As sementes foram escolhidas por estarem com bom aspecto visual e então foram 

semeadas em saquinhos plásticos de 18 cm de largura por 30 cm de altura, com furos no fundo 

para drenagem da água. No primeiro tratamento, as sementes foram semeadas em uma mistura 

de substrato feito de casca de coco, vermiculita e solo de horizonte B, na proporção de 2 por 1 

por 3 respectivamente. Foram semeadas cerca de 20 sementes diretamente no saquinho com a 

mistura de substratos. Passados 10 dias de semeadura observou-se que nenhuma semente havia 

germinado, as sementes apodreceram no substrato sem ocorrer o processo de germinação. Na 

segunda tentativa, retirou-se a casca da semente e elas foram colocadas em sacos plásticos 

transparentes contendo 20 sementes, juntamente com água para umedecê-las, o saco foi vedado 

com ar em seu interior. O objetivo foi simular uma câmera úmida e desenvolver um ambiente 

favorável para a germinação das sementes, que ficaram acondicionadas por 7 dias. Das 20 

sementes mantidas no saco, 12 germinaram e foram transplantadas para a mistura de substrato 

nos saquinhos. Devido a época do transplante e a deficiência hídrica, somente 

uma muda conseguiu se desenvolver. Numa última tentativa de produzir mudas de pau 

formiga foi repetido o processo, obtendo-se 9 germinações, porém as plântulas foram 

transplantadas para um novo substrato e receberam água 2 vezes por dia, com isso 

desenvolveram-se de forma satisfatória. De um total de 60 sementes plantadas, somente 10 

obtiveram êxito em seu desenvolvimento. Fatores como solo, água e período de transplante 

influenciaram nesse resultado. As mudas sadias serão plantadas na área do novo campus do 

Instituto de Ciências Agrárias de Unaí / MG, visando a formação de uma área verde na 

universidade, com o objetivo de obter sombra para lazer e arborização, além da melhoria da 

qualidade de vida da comunidade universitária sob diversos aspectos. Com a realização deste 

projeto, busca-se que o conhecimento acerca da utilização de espécies florestais seja introduzido 

e consolidado junto à comunidade universitária. A médio prazo, o projeto será estendido as 

escolas rurais do município de Unaí / MG. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
2
0

  

 

 

 

 

 

 

SINT1103 - Análise temporal por meio de índice NDVI na sub-bacia do 

ribeirão Chiqueiro, municípios de Gouveia e Datas, MG 
 

LOMANTO ZOGAIB NEVES,DANIELLE PIUZANA MUCIDA 

 
E-mail: lomantozogaib@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Métodos associados ao Sensoriamento Remoto vêm sendo bastante utilizados para o 

monitoramento de áreas degradadas, destacando-se o Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada (NDVI). Neste sentido, objetivo deste trabalho foi fazer uma evolução temporal da 

vegetação e de áreas antropizadas por meio do índice NDVI entre os anos de 1984 e 2016, 

especialmente em áreas de entorno de voçorocas da sub-bacia do Ribeirão Chiqueiro, nos 

municípios de Gouveia e Datas, Minas Gerais. Foram utilizadas imagens Landsat-5 para os anos 

de 1984, 1992, 2000 e 2008 e Landsat-8 para 2016. As imagens de 1984, 1992 e 2000 foram 

adquiridas pelo Catálogo de Imagens do INPE enquanto as  imagens de 2008 e 2016 pelo sítio 

do Serviço Geológico Norte Americano. A quantificação das voçorocas resultou num total de 

108 identificadas e numeradas. As imagens foram processadas e georreferenciadas no software 

ArcGIS® 10.3, em ambiente SIG e partir daí confeccionou-se mapas NDVI e mapas de 

diferença de NDVI a cada 8 anos. Nas regiões mais elevadas houve um predomínio de tons 

vermelhos nos mapas de NDVI, em todos os anos avaliados, relacionado a presença de 

vegetação de baixa densidade e de afloramento rochoso. Na região próxima ao ribeirão Datas as 

tonalidades em vermelho e laranja identificados estão relacionados a exploração de garimpo que 

perdurou por muitos anos e também a cultivos agropecuários, que cresceram após a proibição da 

exploração de garimpo na região. A grande maioria das voçorocas foram identificadas em 

regiões de solo com origem granítica e próximas a córregos e ribeirões. Suas áreas de entorno 

tiveram grande variação ao longo dos anos sendo os tipos de vegetação mais comuns nos limites 

das voçorocas Campo limpo e Campo sujo. O monitoramento da região pelo índice NDVI 

mostrou uma grande variação nos anos estudados, sendo possível observar o comportamento da 

sub-bacia estudada. O desenvolvimento das voçorocas pode estar relacionado ao uso e ocupação 

do terreno com tipos de vegetação que não funcionavam como mitigadores da erosão.  

Palavras-chave: Sistema de Informações Geográficas; Voçoroca; Landsat; erosão.  

 

 
Apoio: UFVJM E CAPES 
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SINT1104 - Avaliação da eficiência das sementes de Moringa oleifera 

como coagulante para a remoção de corantes em meio aquoso 
 

ISADORA MACHADO CHAVES,MARIA FERNANDA FERREIRA SIMÕES,PAULO VITOR 

BRANDÃO LEAL,KARLA APARECIDA GUIMARÃES GUSMÃO GOMES 

 
E-mail: isadoramachado14@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Dentre as várias fontes de contaminação, os processos industriais contribuem 

significativamente para poluição de ambientes aquáticos, devido à grande geração de efluentes, 

com elevada carga poluente. Os processos têxteis que são grandes consumidores de água e de 

corantes se destacam nesse contexto. Vários métodos têm sido testados para a remoção de cor 

dos efluentes industriais, a fim de diminuir seu impacto sobre o meio ambiente. Dentre os 

principais processos a coagulação se destaca devido às suas vantagens, como baixo custo, 

operação simples e alta eficiência .A Moringa oleifera é uma planta amplamente estudada e 

aplicada nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia cujas sementes têm sido aplicadas 

como um coagulante natural para tratar água. Apresentando-se como uma alternativa, 

ambientalmente correta, aos agentes químicos comumente utilizados. Neste trabalho será 

avaliada a capacidade de remoção do corante Vermelho do Congo utilizando as sementes da 

Moringa oleífera como coagulante/floculante.  

Após secas, trituradas e peneiradas a semente de M.oleífera foi utilizada diretamente para os 

testes de remoção do corante Vermelho do Congo. Os parâmetros analisados foram 

concentração inicial do corante e massa de coagulante. Os experimentos foram conduzidos 

empregando quimiometria para planejamento de experimentos, com o método do Delineamento 

Composto Central (CCD). A concentração residual do corante foi determinada por 

espectrofotometria na região do UV-Vis. 

Os resultados mostram o grande potencial das sementes de M.oleífera como uma alternativa 

para o tratamento de efluentes têxteis. Para o corante Vermelho do Congo quando utilizados de 

10 a 100 mg de sementes e concentrações do corante variando de 0,05 a 0,1 g/L, mais de 90 % 

do corante foi removido em todas as condições. Testes posteriores mostram que as sementes de 

M.oleífera são capazes de remover quantidades consideráveis de corante, mesmo em soluções 

de concentração elevadas, 0,75 e 1 g/L, utilizando de 25 a 15 mg de sementes, o que comprova a 

grande eficiência na remoção do corante por coagulação.   

Conclusão 

Os resultados já obtidos mostram que a M. oleífera apresenta grande potencial para remediação 

de efluentes e,espera-se que o delineamento experimental associado à Metodologia de 

Superfície de Respostas, permitirá otimizar o processo de remoção do corante, em função da 

resposta influenciada pelos fatores: concentração do corante e massa de sementes de M. 

oleífera.  

 

 
Apoio: IECT, UFVJM CAMPUS JANAÚBA 
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SINT1105 - Avaliação da qualidade dos dados de precipitação mensal 

da bacia do Alto Jequitinhonha - MG oriundos do satélite Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM) 
 

JACQUELINE AMARINHO DOS SANTOS,WATLES MOURA DOS SANTOS 

JÚNIOR,CRISTIANO CHRISTOFARO MATOSINHOS 

 
E-mail: jacqueline_amarinho@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O trabalho objetiva avaliar as estimativas de precipitação mensal do satélite TRMM 

para a Bacia do Alto Jequitinhonha e verificar sua confiabilidade em relação aos dados 

observados nas estações meteorológicas distribuídas na Bacia. 

Dados de pluviometria mensal foram obtidos em 24 estações pluviométricas distribuídas ao 

longo da bacia, entre Janeiro de 1995 a Dezembro de 2016. Os dados do satélite TRMM 

corresponderam ao produto 3B43 versão 7, em uma resolução espacial de 0,25º. A partir da 

sobreposição das imagens TRMM com as estações pluviométricas, foram selecionados os pixels 

correspondentes aos pontos de medição em campo.  

 A precisão dos dados de precipitação estimados pelo satélite do TRMM em relação aos dados 

de campo foi avaliada por parâmetros estatísticos descritivos, estimativa do coeficiente de 

correlação linear de Pearson (r) e da raiz do erro médio ao quadrado (RMSE). As análises 

estatísticas do conjunto de dados foram efetuadas no programa R.  

Em dezenove das vinte e quatro estações os valores de pluviosidade mensal médios, medianos e 

máximos, bem como a amplitude foram menores nas imagens TRMM do que nos dados obtidos 

em campo. Os erros-padrão encontrados foram similares entre as estações pluviométricas e 

imagem TRMM. 

Todos os pares de estações e pixels das imagens TRMM apresentaram correlação positiva, com 

valores de r Pearson entre 0,32 e 0,933. Cinco estações apresentaram r entre 0,6 e 0,7, quatro 

entre 0,8 e 0,9 e quatorze apresentaram r entre 0,9 e 1. Assim, na região estudada, verifica-se 

uma alta correlação entre os dados de pluviometria mensal obtidos em campo e aqueles 

provenientes da imagem TRMM. 

O RMSE médio foi de aproximadamente 60 mm mês-1 variando entre 36,90 e 181,07 mm mês-

1, sendo menor que 50 mm.mês-1 para 14 estações e entre 50 e 100 mm.mês-1 para nove 

estações, indicando que as estimativas do satélite estão próximas às obtidas através das estações 

pluviométricas. 

 Pode-se concluir que os dados pluviométricos mensais gerados pelo satélite TRMM 

aproximam-se dos valores registrados nas estações pluviométricas de campo. Desse modo, as 

imagens TRMM podem ser consideradas uma fonte confiável de informações pluviométricas 

mensais na região da bacia do Alto Jequitinhonha. 

 

 
Apoio: FAPEMIG/UFVJM, BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL CICT 004/2015 
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SINT1106 - Avaliação do monitoramento hídrico em Área de Alto 

Valor de Conservação (AAVC) de empresa de produção de carvão 

vegetal em Carbonita-MG 
 

LEONARDO LEMES MACHADO,ROSÁLIA NAZARETH ROSA TRINDADE,CRISTIANO 

CHRISTOFARO MATOSINHOS 

 
E-mail: leeomachado@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A qualidade da água é função do uso e ocupação no seu entorno, sendo definida como 

o resultado de características físicas, químicas, biológicas e de acordo com seu uso previsto. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar os parâmetros quantitativos e qualitativos das águas 

superficiais localizadas na Área de Alto Valor de Conservação (AAVC) da ArcelorMittal 

Bioflorestas em Carbonita-MG, a fim de avaliar possíveis interferências causadas pelo manejo 

florestal da empresa. As campanhas de amostragem qualitativa foram mensais, no período de 

janeiro a junho de 2017, avaliando 13 parâmetros (Sólidos Suspensos Totais, Sólidos Voláteis, 

Turbidez, Fósforo, pH, Nitrato, Potássio, Cálcio, Magnésio, Ferro Solúvel, Ferro Total, 

Condutividade elétrica e Oxigênio Dissolvido). Os resultados foram comparados com os 

padrões legais definidos na deliberação normativa COPAM/CERH-MG nº 01/2008e Resolução 

CONAMA Nº 357/2005. Os resultados das análises qualitativas, referentes à coleta nos meses 

de Janeiro a Junho de 2017, se encontraram fora dos padrões exigidos. O fósforo se manteve 

abaixo do limite (0,03 mg/L), com uma única ocorrência de valor acima do padrão ambiental 

(0,30 mg/L) em Fevereiro de 2017. O pH manteve-se próximo ao limite mínimo (6) em toda a 

série avaliada, indicando ocorrência de processos naturais de redução do pH da água na região. 

O ferro solúvel apresentava tendência de queda, contudo ultrapassou o limite legal (0,3 mg/L) 

na coleta de junho de 2017 (1,44 mg/L). A concentração de ferro total apresentou tendência de 

alta durante os meses analisados, ultrapassando o limite estabelecido (1,4 mg/L) apenas no mês 

de junho de 2017 (1,61 mg/L). Maiores valores de vazão foram verificados nos meses de 

fevereiro e abril de 2017 (máximo 2,2 l/s), e os menores valores em maio e final de junho de 

2017 (mínimo 0,2 l/s). As alterações aparentemente estão relacionadas ao aumento do 

carreamento de sólidos no período de chuva. Uma vez que a área apresenta pouca influência 

antrópica, conclui-se que as alterações detectadas na campanha podem ser consideradas casos 

isolados, dentro da variabilidade natural da região, sendo relacionadas a processos naturais 

como a precipitação e a decomposição da matéria orgânica acumulada proveniente da vegetação 

na área de influência do ponto monitorado. 

 
Apoio: ARCELOR MITTAL E UFVJM 
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SINT1107 - Avaliação dos efeitos do manejo florestal na qualidade da 

água da área de influência da de empresa de produção de carvão 

vegetal em Carbonita-MG 
 

ROSÁLIA NAZARETH ROSA TRINDADE,LEONARDO LEMES MACHADO,CRISTIANO 

CHRISTOFARO MATOSINHOS 

 
E-mail: rosalia.trindade22@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento dos parâmetros de 

qualidade da água em termos espaciais, bem como possíveis interferências das atividades de 

cultivo de eucalipto, a partir do banco de dados ambientais da empresa de produção de carvão 

vegetal em Carbonita-MG. A coleta das amostras foi realizada em dezembro de 2016 e 

analisou-se 11 parâmetros comuns (DBO, DQO, Cloretos, Condutividade, Cor Real, Fósforo 

Total, Nitrato, Óleos e Graxas Totais, Oxigênio Dissolvido, pH e Turbidez) ao conjunto de 22 

pontos de amostragem, espalhados de forma estratégica no interior do empreendimento. Os 

resultados do monitoramento da qualidade das águas superficiais foram comparados com os 

padrões definidos na deliberação normativa COPAM/CERH-MG nº 01/2008 e Resolução 

CONAMA Nº 357/2005. Os parâmetros Cloretos, Cor, Fósforo, Nitrogênio Nitratos, Óleos e 

Graxas, Turbidez, DBO, DQO e Condutividade não apresentaram valores fora dos limites 

permitidos na legislação. O Oxigênio Dissolvido apresentou valores abaixo do permitido (5 

mg/L), nos pontos 12, 19 e 20, com valores entre 4 e 5. O pH apresentou, valores abaixo do 

limite legal (6), em quatro pontos: 9, 11, 12 e 17, com valores entre 4,5 e 4,74. A menor 

concentração de oxigênio pode estar relacionada ao aumento na temperatura da água, devido à 

precipitação.  Os baixos valores de pH detectados podem estar associados aos ácidos 

provenientes da decomposição da matéria orgânica, que que tendem a ser carreados para a água 

com maior intensidade no período chuvoso. Assim, conclui-se que as alterações detectadas na 

última campanha estão dentro da variabilidade natural da região, sendo relacionadas a processos 

naturais típicos, especificamente às elevadas concentrações de matéria orgânica de origem 

natural e de ácidos provenientes da sua decomposição e sua inter-relação com o aumento da 

pluviosidade. 

 
Apoio: ARCELORMITTAL BIOFLORESTAS; UFVJM 
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SINT1108 - Avaliação mutagênica em águas superficiais do rio Doce 

utilizando o teste de Ames. 
 

THAINÁ SPRÍCIDO MAGALHÃES,RODRIGO PEIXOTO DE PAULA E SILVA ,KALLEL 

SILVANO FRANÇA SANTOS,THAMYRIS SOUZA TORRES,GABRIEL LOPES DIAS 

,HEBERSON TEIXEIRA DA SILVA ,CAIO SOARES CHAVES,MARCIA CRISTINA DA SILVA 

FARIA 

 
E-mail: thainaspricido@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O Teste de Ames tem como base o emprego de células procariontes oriundas de 

diferentes linhagens da bactéria Salmonella Typhimurium, auxotróficas para histidina (his -). 

Dentre as cepas que podem ser utilizadas, as mais convenientes são as TA100 e TA98, pois 

apresentam maior sensibilidade e baixa taxa de mutação espontânea. 

Essas linhagens possuem características genéticas que contribuem para a sensibilidade do teste. 

A presença de tais características devem ser confirmadas para que os resultados sejam 

confiáveis.As provas genéticas que foram realizadas seguem os mesmos parâmetros descritos 

por Maron & Ames (1983). 

Plasmídeo Pkm 101: confere a bactéria resistência a ampicilina. Mutação Rfa: aumenta a 

permeabilidade da membrana a moléculas grandes. Dependência da histidina: verificam o 

caráter auxotrófico para histidina. Deleção uvrB: Detectam a sensibilidade das linhagens à luz 

ultravioleta. 

Para o teste de reversão espontânea deste estudo apenas as linhagens que obtiveram resultados 

positivos em todas as provas genéticas foram utilizadas. Para cada amostra foram utilizadas 

duas placas de petri em Agar mínimo, sendo a contagem das colônias realizadas após 72 de 

exposição, a fim de verificar a presença de colônias revertentes. 

A confirmação da presença de  substâncias mutagênicas  foi realizada através da contagem, 

comparação do número de colônias dos controles negativos em relação as amostras, chamado de 

fator de mutagenicidade, e posterior observação estatística. Os resultados obtidos neste estudo 

com diferentes amostras de água do rio Doce, demonstraram fator de mutagenicidade maior que 

o mínimo aceitável, confirmando o  caráter mutagênico das amostras, RM(Razão de 

mutagenicidade >2).  Sendo assim, o teste de Ames apresentou-se eficiente para a avaliação da 

qualidade da água do rio Doce, bem como para estimar o risco toxicológico. 
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SINT1109 - Calotropis procera: matéria-prima com potencial para a 

produção de biodiesel 
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APARECIDA GUIMARÃES GUSMÃO GOMES 

 
E-mail: lcbport@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: RESUMO 

Na busca por novas fontes de energia capazes de causar menos danos ao meio ambiente e 

substituir combustíveis derivados do petróleo, a utilização dos biocombustíveis como matriz 

energética vem se tornando algo bastante promissor. A utilização de matérias-primas, para 

produção do biodiesel, que são essenciais ao consumo alimentar estimula a busca de fontes 

alternativas e mais sustentáveis. No Brasil o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB) tem como objetivo a implementação e produção do biodiesel de forma sustentável, com 

enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, a partir da produção de oleaginosas 

por pequenos agricultores.  

Este trabalho apresenta a Calotropis procera, espécie conhecida como janaúba, como fonte, 

alternativa e sustentável, de biodiesel de qualidade e uma estratégia para o desenvolvimento 

regional, permitindo o uso racional do bioma predominante na microrregião de Janaúba.  

As sementes foram obtidas na região de Janaúba-MG, a partir dos frutos colhidos manualmente, 

em início de deiscência. O óleo foi extraído das sementes por Soxhlet e o biodiesel foi obtido 

por reação de transesterificação, na presença de etanol, catalisada por hidróxido de sódio. O 

biodiesel produzido e óleo vegetal foram caracterizados quanto à viscosidade, acidez, 

densidade, índice de refração e saponificação.  

As sementes de C. procera apresentaram teor elevado de óleo (36,2% de volume por grama de 

semente), que apresentou índice de acidez 0,760 mg de KOH/g, índice de saponificação 184,86 

mg de KOH/g, densidade relativa à água, à 26ºC, 0,9168 g.mL-1, viscosidade relativa à água 

10,28 e índice de refração 1,467 As reações de transesterificação produziram biodiesel que 

apresentou índice de acidez 0,363 mg de KOH/g, viscosidade relativa à água 1,20 e índice de 

refração 1,449. 

CONCLUSÃO 

Com elevado volume de óleo e a produção de um biodiesel que cumpre com os parâmetros de 

qualidade exigidos, os resultados comprovam o grande potencial da C. procera como matéria 

prima pra produção de biodiesel de segunda geração. A possibilidade de sua utilização, como 

uma fonte para o biodiesel, enquadra-se em uma das principais diretrizes do PNPB, que visa 

produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas, fortalecendo as potencialidades 

regionais para a produção de matéria prima. 
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SINT1110 - Citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade em 

amostras de água do rio Doce pelo bioensaio Allium cepa 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Este estudo teve como finalidade realizar a avaliação citotóxica, genotoxica e 

mutagênica em amostras de água do rio Doce, pela quantificação das alterações cromossômicas 

e frequência de micronúcleos em dois pontos distintos da bacia do rio Doce, em Governador 

Valadares/MG. 

 Para este estudo utilizou-se água ultrapura (controle negativo C-) e uma solução de 

sulfato de cobre (controle positivo C+). As amostras foram cultivadas com temperatura e 

umidade controladas.  As sementes foram germinadas em placas de petri com 3mL de amostra 

em estudo, em seguida, após 5 dias da germinação, estas  foram transferidas para  o fixador 

carnoy (75% de etanol / 25% ácido acético) por 24 horas. Em seguida, foram transferidas para 

uma solução 1M de HCl para realização da hidrólise ácida. 

 Para a confecção das lâminas utilizou-se o reativo de schiff por 2 horas, seguido do 

carmin acético (1%) para coloração e contra-coloração respectivamente. A montagem das 

lâminas foi feitas com entellan. 

 Os resultados apresentados no estudo da citotoxicidade pode-se observar que somente o 

controle positivo possui significância relativa (p<0,05) em relação ao controle negativo. O 

crescimento médio das raízes não apresentou grandes variações em relação ao controle 

negativo. Deste modo, podemos concluir que as amostras não possuem potencial citotóxico. 

 Para os resultados de genotoxicidade são necessário analisar as alterações 

cromossômicas, dentre elas, observou-se: quebras em metáfase e anáfase, perdas em metáfase, 

anáfase e telófase, pontes em anáfase e c - metáfase. Não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas (p<0,05) quando comparamos os Pontos 1 e 2 com o controle 

negativo. Portanto, podemos inferir que os pontos analisados não possuem potencial 

genotóxico. 

 Os resultados de mutagenicidade avaliou-se a frequência de micronúcleos. Observou-se 

uma diferença estatística significativa quando analisados os Pontos 1 e 2 com o controle 

negativo. Isso nos permite concluir que as amostras apresentam grande potencial mutagênico. 

 Este estudo mostra que a água do rio Doce está imprópria para uso, considerando que o 

parâmetro de mutagenicidade apresentou elevado potencial mutagênico. 

 

 
Apoio: CNPQ, FAPEMIG, UFVJM E MOVIMENTO PRÓ RIO TODOS OS SANTOS E 

MUCURI 
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SINT1111 - Controle químico de braquiária e indução da regeneração 

natural por meio da muvuca de sementes no bioma Mata Atlântica. 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A muvuca de sementes associada ao controle químico é uma alternativa para a 

recuperação de pastagens degradas no bioma Mata Atlântica. Nesse contexto, objetivou-se 

avaliar a germinação da muvuca de sementes em uma área de pastagem abandonada, após 

realizar o controle químico da braquiária. O experimento foi montado em blocos casualizados 

(DBC) com quatro tratamentos e quatro repetições. Cada parcela ocupou uma área de 25 m2 

(5x5 m), espaçadas 0,5 m uma das outras, formando um corredor para viabilizar a manutenção 

das mesmas. Para o controle populacional foi utilizado o herbicida glifosate nas doses 0, 720, 

1440 e 2880 g/ha. Aos 30 dias após a semeadura foi avaliado o percentual de germinação da 

muvuca de sementes que contou com 1.150 sementes pertencentes a dez espécies arbóreas. Para 

a avaliação da germinação, obtivemos uma tendência em reduzir as taxas de germinação com a 

aplicação de doses mais elevadas do herbicida, isso se justifica devido que maiores doses de 

glifosate removeram praticamente toda a cobertura de braquiária e essa exposição pode ter 

desidratado as sementes e/ou até mesmo favorecido a herbivoria. 

 
Apoio: UFVJM; CEMIG;  ANGLO AMERICAN; FAPEMIG; NERAD. 
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SINT1112 - DE DIAMANTINA A MINAS NOVAS: a vegetação a 

partir do olhar de Auguste de Saint-Hilaire 
 

JUSSIARA DIAS DOS SANTOS,DANIELLE PIUZANA MUCIDA ,ANNE PRISCILA DIAS 

GONZAGA 

 
E-mail: jussiaradias@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, levou a Coroa Portuguesa a abrir os 

portos brasileiros, incentivando expedições científicas por todas as terras até então 

desconhecidas. Viajantes Naturalistas estrangeiros passaram a ter permissão para transitarem 

por várias regiões, inclusive as de mineração no interior do país, antes proibidas. A Província de 

Minas Gerais era de imenso interesse para que se obtivessem informações, devido ao erário 

mineral, sua riqueza de ouro, diamante, ferro além de riquezas e diversidades ecológicas e 

botânicas. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo comparar vegetações descritas 

entre Diamantina e Minas Novas, Alto Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, em 1817, com 

fitofisionomias descritas e caracterizadas por autores atuais. O trabalho analisou a obra de 

Auguste de Saint-Hilaire pelo fato do naturalista descrever minuciosamente a vegetação desta 

região. Tornou-se necessária também a busca e averiguação dos nomes de muitas plantas na 

plataforma REFLORA para compreensão da localização e os ambientes de predominância das 

mesmas. Realizou-se, ainda, um trabalho de campo inicial para reconhecimento do trecho da 

área de estudo, entre Diamantina a Capelinha, para observações da vegetação. Foi elaborado um 

banco de dados com as principais localidades da área de estudo pelas quais Saint-Hilaire passou. 

Em sua narrativa descreve vegetação distribuída em: Matas Virgens, Caatingas, Carrasqueiros, 

Carrascos, Campos Naturais, Campos e Capoeiras artificiais. Saint-Hilaire descreve diferentes 

extratos vegetacionais, o que auxilia a entender as variadas fitofisionomias do Bioma Cerrado e 

Mata Atlântica, uma vez que estas comportam formações florestais, savânicas e campestres. As 

vegetações descritas pelo naturalista se enquadram nas seguintes fitofisionomias adotadas 

atualmente: Floresta Ombrófila, Florestas Estacionais, Cerradão, Cerrado sentido restrito, 

Formações Savânicas, e Formações florestais ou savânicas degradados em estágios iniciais de 

sucessão ecológica. Por tratar-se de descrições específicas e criteriosas sobre a vegetação da 

Província mineira e de toda região do Vale do Jequitinhonha, seus relatos e literaturas de 

viagens representam um dos principais aportes para investigação sobre a vegetação. 

 
Apoio:  
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SINT1113 - DESCENTRALIZAÇÃO DE BRIGADAS DE COMBATE 

A INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PARQUE ESTADUAL SERRA 

DO INTENDENTE - MG 
 

IAN LUIS BORGES FERNANDES,RAUFF,GLEYCE CAMPOS DUTRA 

 
E-mail: ianluis123@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A prevenção é a primeira linha de defesa contra os incêndios florestais, pois, danos 

produzidos pelo fogo e custos de combate podem ser evitados. Mesmo com as melhores 

técnicas de prevenção, alguns incêndios fatalmente ocorrerão, sendo assim, necessário o 

combate. O combate é dividido por 6 etapas distintas de intervalo de tempo: detecção ou 

localização; comunicação; mobilização; deslocamento; estudo da situação e combate ao 

incêndio. O tempo deslocamento é o ponto mais crítico entre as fases que precedem o combate 

propriamente dito. Analisando a abrangência, em tempo de deslocamento, de uma única brigada 

do Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) localizada em Conceição do Mato Dentro, a 

maioria dos focos de incêndios são atendidos com mais de 60 minutos, principalmente na parte 

oeste do PESI, que é mais crítica. O objetivo deste trabalho é verificar o tempo de deslocamento 

de brigadas de combate a incêndios florestais com a descentralização da base dos brigadistas, 

utilizando a ferramenta Network Analyst do ArcGIS 10.2®. Foram compiladas as redes de 

acesso ligados ao PESI e 3km de zona de amortecimento, bem como pontos de localização dos 

incêndios registrados pela gerência do parque entre 2011 a 2015.  Realizando uma análise em 

rede de alocação de recursos (Location/Alocation) do Network Analyst, foram determinadas as 

três melhores regiões para atender as ocorrências de incêndios florestais. Em seguida, foi 

realizada um análise de abrangência (Service Area) com base na rede de acessos disponíveis 

sobre o PESI, considerando as classes de intervalos de tempo: 0 a 30 minutos, 30 a 60 minutos e 

60 a 90 minutos. Foram escolhidas 3 bases (localidades) para sediar as brigadas do PESI: 

Congonhas do Norte, Conceição do Mato Dentro e o distrito Itacolomi. Constatou-se que, 

utilizando a rede de acesso disponíveis, no intervalo de tempo de 0 a 30 minutos, é possível 

atender 47% da área do parque e 72,3% de sua zona de amortecimento e no intervalo de 30 a 60 

minutos, é possível atender 91,9% da área do parque e 65,21% de sua zona de amortecimento. 

Os estudos apontam que, de acordo com as estradas desenhadas, descentralizando a localização 

das brigadas para 3 regiões diferentes, é possível chegar em menos de 30 minutos, 

principalmente na região de maior registro de ocorrência de incêndios florestais. Esse é um 

trabalho piloto e, assim, será necessário concentrar esforços em melhorar o desenho da rede de 

acessos para que o trabalho alcance melhor resultado. 

 
Apoio: ANGLO AMERICAN, IEF-MG. 
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SINT1114 - Desenvolvimento de software baseado na linguagem JAVA 

para organização de dados hidrológicos 
 
ALAN EDUARDO FERREIRA DIAS,JACKSON RODRIGUES PRIMO,RAFAEL ALVARENGA 

ALMEIDA,DANIEL MORAES SANTOS 

 
E-mail: aeduardo.br@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A ocorrência de falhas em dados pluviométricos coletados de uma estação é algo 

frequentemente encontrado e isso se deve muitas vezes à defeitos nos equipamentos de medição, 

falhas humanas e até mesmo a falta de leitura do equipamento no dia em questão. Com isso, na 

ocorrência de falhas é necessário a aplicação de técnicas conhecidas como Preenchimento de 

Falhas, mas esses preenchimentos muitas vezes geram valores inconsistentes e necessitam ser 

estudados (MELLO & SILVA, 2013). 

Para realizar o preenchimento de falhas se faz necessário a aplicação de métodos estatísticos 

para gerar valores para preencherem as falhas (MELLO & SILVA, 2013). Para isso, 

primeiramente é necessário organizar as séries históricas em séries Diárias, Mensais, Anuais, 

Medias Mensais e Médias Anuais, para analisas a consistências dos dados. 

As séries histórias de precipitação são obtidas da base de dados da Agência Nacional das Águas 

– ANA, porém os dados se apresentam dispostos de forma a dificultar o tratamento. Visando 

facilitar o trabalho com as séries de precipitação, objetiva-se com este trabalho o 

desenvolvimento de um software baseado na linguagem JAVA para a organização das referidas 

séries. 

O programa trabalha com a base de dados em formato de texto (.txt), gerado pela própria base 

de dados da ANA, consistindo em uma interface principal na qual é possível, por meio de 

botões, carregar o arquivo a ser organizado e após isso gerar as séries Diárias, Mensais, Anuais, 

Medias Mensais e Médias Anuais. 

Da mesma forma que a base de dados é um arquivo de texto, as séries geradas também 

obedecem ao mesmo formato, sendo gerado um arquivo individual para cada série. 

A fim de testar sua precisão foram realizados os mesmos ordenamentos em 05 séries 

pluviométricas de cada região administrativa do país de forma manual e posteriormente pelo 

programa. Após a comparação constatou-se que ambas as formas de ordenamento geraram 

séries idênticas, confirmando assim a precisão do algoritmo.  

O software desenvolvido se mostrou eficiente na organização e apresentação das séries de dados 

pluviométricas em todas as regiões do Brasil. 

 
Apoio: AO PIBIC-UFVJM PELA CONCESSÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E INSTITUTO DE CIÊNCIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA – ICET, DA UFVJM PELA 

ESTRUTURA. 
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SINT1115 - DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL DE CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO EM TEÓFILO OTONI-

MG 
 

LUCAS MOACIR ALVES RODRIGUES,VICTOR RAMALHO LUSTOSA,VITOR LORENTZ 

PINAS,NAYARA RODRIGUES MARQUES SAKIYAMA,IZABEL CRISTINA 

MARQUES,ELIZANEA GABRIELLE KRUL MACIEL,ANA LUIZA COELHO SENA DA SILVA 

 
E-mail: izabelengflorestal2014@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A Universidade pode participar da transformação da sociedade por meio da efetivação 

de atividades que promovam a troca de saberes, trabalhando em escolas por meio da educação 

ambiental, buscando resgatar a participação da sociedade na procura por uma resposta conjunta 

para os problemas ambientais. Ações que vislumbrem a educação ambiental nas instituições de 

ensino têm o propósito de reestruturar a educação em direção à sustentabilidade (SOUZA, 

2013), tratando entre outras questões, do gerenciamento dos resíduos sólidos. A educação 

ambiental deve ser pensada imediatamente dentro da escola fazendo parte da formação de 

qualquer cidadão, é o que concordaram educadores reunidos, em 1965, na Conferência de 

Keele, na Grã-Bretanha (DIAS, 2008).  O objetivo do presente trabalho foi verificar e avaliar a 

consciência ambiental, e incentivar a prática da coleta seletiva às crianças do ensino 

fundamental da Escola Municipal São Cristóvão da cidade de Teófilo Otoni- MG.  O Projeto de 

Extensão Vagão Sustentável busca influenciar a sociedade quanto ao desenvolvimento 

sustentável, a partir de trabalhos em escolas, criando ensejos para gerar, discutir e criar novos 

conhecimentos e oportunidades nessa temática. Para avaliar o conhecimento dos estudantes 

quanto à Educação Ambiental e Coleta Seletiva, aplicou-se o primeiro questionário em turmas 

do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Foram realizadas atividades de educação ambiental pelos 

integrantes do projeto Vagão Sustentável e foi aplicado o segundo questionário, nas mesmas 

turmas, com 7 questões, para verificação dos impactos da ação de educação ambiental na escola. 

A inserção de programas de Educação Ambiental, como os voltados aos resíduos sólidos, em 

séries iniciais contribui para a divulgação do tema e a compreensão de questões como coleta 

seletiva e descarte de lixo. Percebeu-se que nem todas crianças possuíam conhecimento sobre o 

tema abordado, porém as atividades realizadas foram de interesse da maioria. A realização de 

atividades que despertam interesse dos alunos é um ponto importante para o sucesso de ações 

voltadas a esse tipo de público. Espera-se que os alunos da Escola Municipal São Cristóvão 

despertem o interesse por questões ambientais e possam atuar como agentes multiplicadores, 

levando o tema à comunidade. É importante que seja acompanhada a pós-execução da ação, 

observando seus impactos e ainda pesquisando os pontos que precisam ser trabalhados para 

melhorar a execução das próximas intervenções. 

 
Apoio: A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO 
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SINT1116 - Espacialidade e dinâmica de focos de calor em um 

município do Médio Jequitinhonha, MG 
 

MARCOS VINICIUS MIRANDA AGUILAR,EDUARDA SOARES MENEZES,DANIELLE 

PIUZANA MUCIDA ,LUCIANO CAVALCANTE DE JESUS FRANÇA,ALINE RAMALHO DOS 

SANTOS,DANIELA TORRES MORANDI 

 
E-mail: aguilarmarcos2009@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A ocorrência de incêndios florestais pode resultar em grave degradação ambiental, 

pela destruição de habitats naturais e consequente redução da biodiversidade, em virtude do 

aumento da exposição do solo com a remoção da vegetação. O objetivo do trabalho foi analisar 

a espacialidade e dinâmica dos registros de focos de calor para o munícipio de Araçuaí, MG no 

intervalo entre 2000 e 2017. O processamento foi realizado pelo software QGIS 2.18.16, a partir 

de dados vetoriais do banco do INPE para os anos 2000, 2005, 2010, 2015 e 2017. Foi calculada 

a densidade dos focos por meio do estimador de Kernel, com raio e pixel de 2000 e 100 metros 

respectivamente, e foram classificados em cinco níveis: muito baixa, baixa, média, alta e muito 

alta. Observou-se, para o ano de 2000, uma dispersão menos significativa dos focos de calor 

quando comparada aos anos subsequentes, com densidades que compreendem num mesmo raio, 

as classes de muito baixa a alta. Essa incidência chama a atenção ao risco maior de incêndios 

florestais, naturais ou não, em grandes proporções sob condições de baixa umidade, em 

períodos de seca prolongada, como é o caso da região. Em 2005, nota-se um alerta na dispersão 

e aglomeração dos focos, com aumento de área e abrangência com distâncias relativamente 

pequenas entre as manchas, sugerindo a facilidade de disseminação dos incêndios para áreas 

cada vez maiores. Esse resultado pode estar relacionado com a falta de monitoramento de 

práticas de queima controlada realizada por agricultores da região, conforme pesquisa a 

literatura. No ano de 2015, os focos seguem uma sequência mais homogênea por toda a área. A 

norte de Araçuaí se encontram os maiores registros das classes alta e muito alta, corroborando 

com registros de incêndios concentrados para a microrregião de Araçuaí na série temporal entre 

2012 e 2016. Além disso, em 2017, a distribuição espacial dos focos é predominante nas 

proximidades da Área de Proteção Ambiental Chapada do Lagoão e nos arredores do Ribeirão e 

Barragem Calhauzinho. Estas áreas caracterizam-se pela retirada de cobertura vegetal nativa e 

predomínio de pastagens sendo as queimadas, normalmente, o agente  desencadeador de 

desmatamento e degradação dos recursos naturais no município. Coerentemente, a aplicação 

dessa técnica validou e se mostrou eficaz quanto a capacidade de indicar a distribuição e 

intensidade dos incêndios e queimadas, constituindo uma ferramenta para norteamento das 

atividades de prevenção e fiscalização 

 
Apoio: CAPES DEMANDA SOCIAL. 
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SINT1117 - Especiação em amostras de peixes provenientes do rio 

Doce/MG a fim de avaliar o risco de exposição 
 

RODRIGO PEIXOTO DE PAULA E SILVA ,HEBERSON TEIXEIRA DA SILVA ,GABRIEL 

LOPES DIAS ,THAMYRIS SOUZA TORRES,CAIO SOARES CHAVES,THAINÁ SPRÍCIDO 

MAGALHÃES,DIEGO FRANCIS SILVA,KALLEL SILVANO FRANÇA SANTOS,JAIROR 

LISBOA RODRIGUES,MARCIA CRISTINA DA SILVA FARIA 

 
E-mail: rodrigopeixotodepaulaesilva@outlook.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação toxicológica em amostras peixes 

provenientes da bacia do Rio doce, no município de Governador Valadares-MG, a fim de 

identificar as espécies químicas, bem como a concentração total encontradas nas amostras e 

estimar o risco de exposição. 

No total foram avaliados 55 exemplares de peixes pertencentes a oito espécies distintas, sendo 

que (n=27; 49,4%) das espécies são carnívoras, (n=20; 35,72 %) onívoros, (n=4 7,3%) 

herbívoro, (n=4; 7,3%) detritívoro. 

 A determinação de metais foi realizada por espectrometria de massas com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS). Os valores foram comparados aos recomendados pela ANVISA e 

EFSA. O resultado das análises entre as diferentes espécies estudadas mostrou que não houve 

diferença significativa entre herbívoros e consumidores, considerando p<0,05. 

Para determinar a ingestão diária dos metais presentes nos tecidos dos peixes, foi utilizado como 

referência o trabalho descrito Grotto 2012. Com a seguinte fórmula: EID=CE X M, para 

estimativa da ingestão diária (µg/kg/dia). 

Na comparação dos resultados de percentis obtidos para espécies de peixes de acordo com a 

ANVISA e EFSA para os metais tóxicos, observou-se que o As e o Pb apresentaram 90% das 

amostras analisadas abaixo do permitido, e para Hg apenas 25% abaixo da legislação. Os 

valores mínimo, máximo e médio para metais estão abaixo do recomendado pela United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) 2005. 

Usando um teste de múltipla comparação, identificou-se significância no teor de ferro e rubídio 

entre algumas espécies. Para os demais metais não se observou significância de uma espécie em 

relação a outra para os metais analisados. 

Apesar dos valores dos metais estarem abaixo dos limites preconizados pelas agencias 

regulamentadoras, estudos mostram que a exposição crônica, pode representar risco de 

exposição e causar sérios danos a saúde humana e das diferentes comunidades aquáticas.  

Portanto, baseado no estudo dos metais presentes nas amostras de peixes de diferentes espécies, 

sugere-se um maior controle no consumo de peixes provenientes da bacia do rio Doce.  Outros 

estudos são necessários para melhor avaliação da qualidade das amostras em estudo, pois 

representam elevado risco de exposição toxicológica. 

 

 
Apoio: FAPEMIG , UFVJM, CNPQ 
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SINT1118 - Estimativa da ingestão diária em amostras de peixes 

provenientes do rio Doce 
 

HEBERSON TEIXEIRA DA SILVA ,GABRIEL LOPES DIAS ,CAIO SOARES 

CHAVES,THAMYRIS SOUZA TORRES,RODRIGO PEIXOTO DE PAULA E SILVA ,THAINÁ 

SPRÍCIDO MAGALHÃES,MARCIA CRISTINA DA SILVA FARIA ,JAIROR LISBOA 

RODRIGUES 

 
E-mail: hebersonteixeirasilva@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os metais tóxicos presente em tecido de 

peixes provenientes do rio Doce, e estimar o risco de ingestão diário para a população. Foram 

analisadas 8 espécies,  totalizando 55 exemplares sendo que (n=27; 49,4%) das espécies são 

carnívoras, (n=20; 35,72 %) onívoros, (n=4 7,3%) herbívoro, (n=4; 7,3%) detritívoro. 

As amostras foram refrigeradas a -80 0C, em seguida liofilizadas e pesadas, posteriormente, 

foram transferidas para um tubo falcon (Tipo Metal Free) de 15 mL, onde ficarão até o processo 

de digestão assistida em micro-ondas. Após a digestão assistida as amostras passaram por duas 

diluições seguidas, para o processo de quantificação da concentração de metais, que foi 

realizada através da Espectrometria de Massas com Plasma Acoplado Indutivamente, 

devidamente instalado em uma sala limpa classe 1000. 

Para determinar a ingestão diária dos metais presentes nos tecidos dos peixes, foi utilizada a 

seguinte fórmula: EID=CE X M, onde EID significa estimativa de ingestão diária, CE é a 

concentração do elemento químico encontrado, e M representa a massa de peixes. 

Observou-se que as concentrações dos metais em músculo dos peixes variaram 

significativamente entre as espécies. Essa variação pode ocorrer devido aos processos 

biológicos como bioacumulação e biomagnificação de acordo com o nível trófico de cada 

espécie, dessa forma,  os maiores teores de metais são encontrados em peixes que estão no topo 

da cadeia trófica, como os carnívoros e onívoros. 

Ao realizar comparação entre a concentração de metais em consumidores primários e terciários, 

percebe-se que o primeiro grupo apresentou maiores concentrações para o elemento ferro e 

alumínio, no entanto, a analise estatística usando o teste de Mann Whitney  não demonstrou 

significância. Após realizar um teste de múltipla comparação, verificou-se que a  concentração  

de alguns metais possuem significância em relação a outras para as espécies  de peixes 

estudadas. 

Os valores mínimo, máximo e médio da concentração de metais estão abaixo dos valores de 

referência estabelecidos pela USEPA. Entretanto, no decorrer dos anos, o consumo de peixes e 

água contaminada poderá gerar grandes riscos à saúde da população, além dos efeitos 

ambientais crônicos.  

 

 
Apoio: UFVJM; FAPEMIG; CNPQ, MOVIMENTO PRÓ-RIO TODOS OS SANTOS E 

MUCURI ( MPRTSM). 
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SINT1119 - ESTIMATIVA DE SUBSTRATO EXPOSTO PÓS 

CONTROLE DE GRAMÍNEAS INVASORAS EM ÁREA 

DEGRADADA POR MEIO DO SOFTWARE IMAGEJ 
 
LEONARDO PALHARES DA SILVEIRA,DANIELLE PIUZANA MUCIDA ,ISRAEL MARINHO 

PEREIRA,JOSE BARBOSA DOS SANTOS,PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS 

 
E-mail: leopalhares.cc@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A utilização de espécies da família Poaceae tem sido recomendada em processos 

iniciais de recuperação ambiental. Entretanto, há necessidade de controle de tais espécies com 

intuito de mitigar dificuldades para o estabelecimento futuro de plantas nativas e competição 

direta de espécies vegetais mais exigentes, o que pode ocasionar em exposição do substrato. 

Softwares de análise de imagem especializados podem ser importantes ferramentas na 

estimativa do percentual de substratos expostos. Neste sentido, este trabalho objetivou a 

quantificação de substrato exposto, pós métodos de capina para controle de gramíneas invasoras 

em área degradada, por meio de análise de  imagens digitais no software ImageJ com o intuito 

de se comparar a eficácia dos diferentes métodos. A área em questão localiza-se no aterro 

controlado desativado do município de Diamantina, onde houve plantio de espécies exóticas 

Urochloa decumbes (braquiária) e Melinis minutiflora (capim gordura). A execução da pesquisa 

iniciou-se com controle das gramíneas por meio da aplicação de diferentes métodos: químico, 

manual, mecânico e duplo (mecânico + químico) em 4 blocos com predominância das 

gramíneas exóticas. Cada bloco foi composto por 16 parcelas de 4m x 10m (40 m²) nos quais 

foram definidos em cada parcela, 3 áreas de 1 m2 cada, caracterizando as 48 sub-parcelas. 

Imagens digitais do substrato foram obtidas após os 100 dias da aplicação dos métodos e 

processadas pelo software ImageJ. A média da cobertura do substrato dos diversos tipos de 

métodos de controle na área foi de 27,66%, sendo que os resultados variaram de 0,01% a 

95,88%. Os dados indicaram que o método manual apresentou maior percentagem de substrato 

exposto, cerca de 77,50%, seguido pelo mecânico, com média de 14,96% de substrato exposto. 

O químico e o tratamento duplo possibilitaram menores percentuais de exposição da área, com 

7,45% e 10,71%, respectivamente. A análise de variância dos dados foi realizada pelo Teste F e 

valores apontam para  uma diferença significativa entre a percentagem de exposição do 

substrato. Os dados permitem concluir que o método manual apresenta a maior exposição do 

substrato após os 100 dias de tratamento e que utilização de imagens para tal verificação 

mostrou-se eficiente e pode ser adotada em auxílio a estudos desta natureza,  sendo o seu uso, 

para este fim, uma inovação. 

 
Apoio:  
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SINT1120 - ESTUDO DA BIODEGRADABILIDADE DE 

EMBALAGENS CELULÓSICAS NA ARMAZENAGEM DE CAFÉ 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: As indústrias vêm investindo esforços na obtenção e/ou substituição parcial de 

matérias-primas de origem fóssil por materiais renováveis. O biopolímero quitosana, por 

exemplo, é obtido a partir da quitina, e depois da celulose é considerado como um dos 

polissacarídeos mais abundantes na natureza. Entre suas características a quitosana apresenta 

capacidade de formar filmes resistentes e de difícil rompimento, além de ser biodegradável. 

Devido a sua compatibilidade a quitosana vem sendo estudada como aditivo em sistemas de 

fabricação de papel para aumentar a resistência dos materiais. Para realização do experimento 

foram realizados testes com soluções filmogênicas de quitosana para definir qual produziria um 

melhor revestimento para o papel Kraft, a que melhor se adequou foi a solução de quitosana 

(2%). Posteriormente o material revestido passou por uma série de análises comparativas tais 

como: análises físico-quimicas do café embalado em papel kraft com e sem revestimento em 

comparativo com embalagens confeccionadas com juta comercial, assim como análise de 

biodegradabilidade da embalagem. As análises foram realizadas em intervalos de 30, 60 e 90 

dias de armazenagem. O resultado foi bastante satisfatório para o papel revestido em 

comparação as outras embalagens analisadas. No intuito de avaliar a capacidade de preservação 

das características físico-quimicas dos grãos embalados, foram realizadas também as seguintes 

análises:  pH, índice de acidez, índice de refração, lipídeos, açúcares redutores, compostos 

fenólicos e sólidos solúveis totais. 

 
Apoio: FAPEMIG 
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SINT1121 - Estudo da estação de tratamento de efluentes do distrito do 

Guinda, município de Diamantina-MG 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A água é um dos recursos naturais mais afetados pela ação antrópica e é tema de 

estudos devido a sua possível escassez e perda da qualidade causada pela poluição dos rios e 

mananciais. Uma estação de tratamento de efluentes (ETE) possui uma estrutura que é utilizada 

para tratar águas residuais seja ela de origem industrial ou doméstica, geralmente denominadas 

de esgotos sanitários. O distrito de Guinda é localizado na região da cidade de Diamantina e tem 

uma população de aproximadamente 1.000 habitantes. Existem poucas informações sobre a 

estação de tratamento de efluentes para a região do Guinda, distrito de Diamantina-MG. Desse 

modo, o objetivo desse trabalho foi conhecer os níveis de tratamento e as etapas da ETE do 

distrito de Guinda e propor melhorias. A Estação de tratamento do Guinda demonstrou possuir 

todos os equipamentos necessários (teoricamente). Entretanto, observa-se claramente que 

muitos equipamentos não estão funcionando corretamente e a ETE não funciona como deveria. 

A ETE do Guinda possui tratamento primário que é feito por meio do processo de gradeamento 

e da caixa de areia, tratamento secundário onde é utilizado o reator UASB e filtro anaeróbio 

para remoção de matéria orgânica e o tratamento terciário onde é utilizado uma lagoa de 

maturação para a retirada de patógenos e nutriente.  É possível concluir que a estação de 

tratamento do Guinda é bem estruturada, pois possui o sistema primário, secundário e terciário 

que é eficiente para remoção de demanda bioquímica de oxigênio(DBO), patógenos e 

nutrientes. Contudo, existem problemas no tratamento preliminar, onde as grades apresentam 

um grande espaçamento e não retém totalmente os sólidos grosseiros. Isso afeta o tratamento 

secundário, pois a bomba elevatória é danificada e o efluente é descartado diretamente no 

córrego sem o tratamento necessário. O tratamento secundário também possui outro problema, o 

leito de secagem não funciona e consequentemente não ocorre a desidratação do lodo, tornando 

o descarte difícil e mais dispendioso. Faz-se necessário a melhoria da estrutura da ETE no 

Guinda, focando principalmente nos problemas relatados no tratamento primário e secundário 

para que a população tenha acesso a uma água de melhor qualidade e para evitar a contaminação 

de outros ecossistemas da região. Se o efluente for bem tratado, esse pode vir a ser utilizado 

para atividades agrícolas que apresenta a maior demanda por água e dessa forma transformar o 

problema em solução. 

 

 
Apoio:  



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
3
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT1122 - ESTUDO DE CASO: COLETA E DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE GOUVEIA – MG 
 

PRISCILA MONIQUE LOPES CAMPOS,MARIA JOSIANE MOREIRA,HUMBERTO 

CATUZZO 

 
E-mail: primonique86@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Para que um depósito de resíduos sólidos seja considerado aterro controlado, este 

deve seguir alguns parâmetros estabelecidos pela Deliberação Normativa do COPAM 74/2004 e 

118/2008 e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS em relação a área de descarte, 

controle e tratamento. Existe oficialmente um aterro controlado no município de Gouveia - MG, 

que segundo a legislação vigente, mas estes deveriam ser extintos em 2014 em todo país. 

Todavia a partir de pesquisas realizadas e visita ao local foi constatado que se trata de um lixão 

a céu aberto, pois onde são descartados os resíduos sólidos existem consideráveis 

irregularidades que o descaracteriza, assim como, determinado pela legislação supracitada. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo apresentar a real situação em que se encontra o 

aterro controlado e suas respectivas “irregularidades”. A metodologia utilizada para realização 

do estudo foi revisão bibliográfica, visita ao local e à Secretária de Meio Ambiente do 

município. Os resultados obtidos não foram satisfatórios, devido a inúmeros aspectos negativos 

encontrados na área de disposição dos resíduos sólidos urbanos, em razão de se localizar 

próxima a curso d’agua, voçoroca e residências além de produzir chorume, líquido escuro que 

se em contato com o lençol freático, contamina cursos d’água. Uma medida mitigatória para que 

o município de Gouveia se enquadre dentro das normas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

- PNRS, fundamenta-se no Aterro Sanitário, que é a forma mais adequada para destinação e 

controle de resíduos sólidos e que gera menos impactos para o meio ambiente e para os seres 

humanos. 

 
Apoio: AGRADECEMOS AO PROFESSOR DR. HUMBERTO CATUZZO, PELA 

ORIENTAÇÃO DESSE TRABALHO BEM COMO INCENTIVO E MOTIVAÇÃO A NÓS 

ATRIBUÍDOS AO LONGO DE NOSSA GRADUAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DO 

REFERIDO TRABALHO  DE CONCLUSÃO DE CURSO DO BACHARELADO EM 

HUMANIDADES. 
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SINT1123 - ESTUDO DOS PEDIDOS DE PROTEÇÃO 

PATENTÁRIA RELACIONADO A GLICERINA/GLICEROL NO 

BANCO DE DADO INPI 
 

JOYCE CRISTINA DE REZENDE,ÂNGELO RAFAEL MACHADO,NATALY SOUZA SILVA 

 
E-mail: joycerezende18@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O principal coproduto obtido no processo de transesterificação para obtenção do 

biodiesel é a glicerina, cerca de 10% em volume total desta reação. Devido a glicerina não 

possuir legislação específica para seu descarte, gera-se acúmulo nas usinas de produção de 

biodiesel. Neste contexto, é necessário a promoção de tecnologias que possam abranger a 

grande quantidade de glicerina disponibilizada no mercado, visto que no Brasil existe um 

aumento anual do uso de biodiesel. O objetivo principal deste estudo consiste na análise da 

produção de tecnologias para uso de glicerina através de busca por patentes que envolvam este 

tema. Foi realizado um levantamento dos pedidos de patentes depositados no Brasil, verificados 

através de pesquisas no banco de dados on-line do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI) com o intuito de descobrir quantos trabalhos tecnológicos foram registrados em cada 

ano, com início em 2005 data da primeira lei de incentivo à produção de biodiesel no país, até 

os dias atuais tendo por base a glicerina/glicerol como objeto de inovação. Apenas em 2008 

tornou-se obrigatório a adição de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo, ainda havendo o 

aumento de 3% neste mesmo ano. O desenvolvimento de tecnologias obteve maior impulso 

após essa obrigatoriedade tendo 42% (121 pedidos) entre 2008 e 2010, devido a disponibilidade 

deste coproduto no mercado, que justifica o aparecimento de atividades inventivas para 

empregar o excesso de material. De 2010 à 2013 notou-se um valor constante em relação a 

estimativa de glicerina disponível no mercado e as proteções de tecnologia apresentaram uma 

queda devida a estabilidade dos acréscimos neste intervalo. A lei nº13.033 em 2014 estimulou 

novamente o aumento da proteção patentearia. Em 2016 e 2017 ressalta-se a disponibilidade de 

glicerina bruta no mercado, disposto na lei de nº12.263, porém os depósitos de tecnologias não 

acompanham o mesmo raciocínio, pois após o depósito a patente fica até 18 meses em sigilo, 

tornando a busca em seu banco de dados sempre desatualizada nesse prazo de tempo. Conclui-

se que, a partir das diretrizes para as adições de biodiesel na matriz energética brasileira, houve 

a elevação da oferta de glicerina bruta no mercado, fazendo com que os depósitos de patentes 

acompanhassem o aparecimento de novas tecnologias para atender a disponibilidade volumosa 

do coproduto do biodiesel. 

 
Apoio: CAPES, FAPEMIG E UFVJM 
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SINT1124 - Fenologia reprodutiva em um teste de procedências e 

progênies de pequi (Caryocar brasiliense Camb.) 
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SEBASTIÃO CUNHA FERNANDES,CARLOS VICTOR MENDONÇA FILHO,MÁRCIA 

REGINA DA COSTA,MIRANDA TITON 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi descrever a fenologia reprodutiva de um teste de 

procedências e progênies de pequi. O experimento foi instalado em 2005 no município de 

Carbonita-MG, numa propriedade do grupo SADA Bio-Energia Ltda, com 31 progênies, cinco 

oriundas da Fazenda Experimental do Moura (Curvelo, MG) e 26 do Parque Estadual do Rio 

Preto (São Gonçalo do Rio Preto, MG), num Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) 

com seis repetições, cinco indivíduos por parcela e uma muda por cova. Com o intuito de 

avaliar a fenologia, duas repetições foram consideradas para coleta dos dados, totalizando 310 

indivíduos. As observações fenológicas ocorreram entre maio de 2014 a abril de 2015, com 

visitas a cada 15 dias. As fases reprodutivas observadas foram: botões florais, floração e frutos. 

A ocorrência do fenômeno quando maior que 50%, foi considerado como evento predominante. 

O teste de Rayleigh (z) foi aplicado para testar a significância do ângulo ou data média das 

fenofases e se existe um padrão significativamente sazonal. Foi aplicado um teste de sincronia 

(Z) das fenofases entre as progênies. O padrão anual sazonal (p <0,05) foi verificado para todas 

as fenofases, com botões florais no final da estação seca, florescimento no início da estação 

chuvosa e frutificação durante a estação chuvosa. A produção de botões florais ocorreu entre 

setembro e início de janeiro, com data média em 5 de novembro. Durante o monitoramento, a 

floração ocorreu principalmente entre outubro e dezembro. A data média desta fenofase ocorreu 

em 18 de novembro. A fenofase de frutos foi de outubro a março, com data média em 23 de 

dezembro, ou seja, pelo menos uma progênie estará com frutos nesta data. Houve sincronismo 

entre as progênies e fenofases reprodutivas. As progênies de pequi apresentaram 

comportamento sazonal nas fenofases estudadas e sincrônicas entre si, indicando haver 

concentração das progênies para um determinado evento. 

 
Apoio: SADA BIO-ENERGIA LTDA E CAPES 
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SINT1125 - FITOFAGIA EM PODISUS SAGITTA HETEROPTERA: 

PENTATOMIDAE (ASOPINAE) 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Visando o controle de insetos daninhos o Manejo Integrado de Pragas busca utilizar 

técnicas que reduzam o uso de inseticidas e mitigue impactos ambientais. Como método de 

controle biológico destaca-se a utilização de inimigos naturais. Os predadores são importantes 

por consumirem grande quantidade de pragas durante a vida. Predadores generalistas, como 

Podisus sagitta, estão incluídos entre os inimigos naturais como uma das primeiras linhas de 

defesa de plantas contra fitófagos. O objetivo foi avaliar os efeitos da fitofagia nos parâmetros 

de desenvolvimento e reprodutivos do predador P. sagitta. O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Controle Biológico da UFVJM. Ovos de P. sagitta foram obtidos da criação e 

mantidos em laboratório sob condições controladas. Os tratamentos consistiram em analisar a 

fitofagia. Esses variaram desde fornecer as condições ideais de alimentação (água, planta e 

presa) até a supressão da proteína animal (presa) e/ou água. Os tratamentos foram aplicados em 

ninfas de primeiro estádio. Os insetos imaturos foram mantidos no recipiente experimental até 

emergência dos adultos. Após a emergência foram sexados e acasalados (um casal por pote). A 

alimentação foi mantida de acordo com cada tratamento. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos e dez repetições. Não houve diferenças para a 

duração do primeiro estádio. As ninfas não se alimentam de presas neste estádio. A duração do 

segundo estádio foi semelhante entre os tratamentos. Porém, as ninfas do tratamento planta e 

água, não sobreviveram além deste estádio. Para o terceiro e quarto estádios não houve 

diferença para os tratamentos restantes. No quinto estádio, o tratamento presa apresentou um 

encurtamento da duração do período ninfal. No primeiro estádio, a sobrevivência não foi 

alterada. No tratamento presa a restrição de água causou mortalidade de muitos indivíduos. No 

segundo estádio, não houve sobrevivência no tratamento planta e água. No quarto e quinto 

estádio, o tratamento presa, planta e água e o tratamento presa e água, não alteraram a 

sobrevivência, sendo a suplementação foliar irrelevante. No período de pré-oviposição a 

suplementação alimentar com planta foi satisfatória. Os outros parâmetros reprodutivos 

avaliados não diferiram. A longevidade não foi afetada. A fitofagia de P. sagitta em E. 

cloeziana, interferiu de maneira positiva no período de pré-oviposição. A falta de água 

influenciou a sobrevivência dos imaturos. 

 
Apoio: UFVJM, LABORATORIO DE CONTROLE BIOLOGICO 
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SINT1126 - Fitorremediação de solos contaminados por herbicidas e 

viabilidade das espécies vegetais para produção bioenergética 
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Resumo: Resultados das atividades antrópicas, como a agricultura, a contaminação ocasionada 

por herbicidas tem se tornado um grande problema ambiental. Com isso, a fitorremediação vem 

ganhando espaço por ser uma técnica de baixo custo e fácil aplicação. Além disso, se torna 

interessante, após o processo de retirada do contaminante pela planta, sua potencial reutilização 

para bioenergia. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo avaliar a fitorremediação de 

solos contaminados pelos herbicidas atrazine e clomazone, pelas espécies Eremantus 

crotonoides e Inga striata e a caracterização química da biomassa das mesmas. O experimento 

foi realizado em 2 etapas. Na 1ª, desenvolvida na UFVJM, após 4 meses da última aplicação dos 

herbicidas, foi realizada cromatografia líquida do solo para quantificação dos resíduos, a fim de 

mensurar a porcentagem de descontaminação. A caracterização química foi realizada por meio 

dos protocolos do NREL (National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, EUA) no 

laboratório Engenharia Química e Ambiental da Universidad de Jaén-Espanha, grupo referência 

em produção de etanol por meio de resíduos vegetais. Como resultados, na maior dose de 

atrazine (5 kg/ha), verificou-se remediação de 77,3% e 94,6%, e clomazone (0,72 kg/ha), 

descontaminação de 89,3% e 94,6%, nos solos previamente cultivados com I. striata e E. 

crotonoides, respectivamente. Em relação a segunda etapa, foi possível verificar uma maior 

quantidade de extratos (componentes não estruturais da biomassa) em E. crotonoides e uma 

maior concentração de açúcares fermentáveis, também, para E. crotonoides, independente do 

tratamento com herbicidas. Apesar disso, as concentrações de açúcares fermentáveis são 

consideradas baixas para uma eventual produção de etanol. Pode-se concluir que as espécies 

estudadas são indicadas para programas de fitorremediação, porém não viáveis para a 

reutilização na produção de biocombustíveis. 

 
Apoio: UFVJM, FAPEMIG, UJA 
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Resumo: Devido aos problemas ambientais causados por herbicidas lixiviáveis, a 

fitorremediação tem se tornado uma motivação para a pesquisa. Diante disso, objetivou-se 

avaliar a resposta fisiológica por meio da fluorescência da clorofila de uma espécie arbórea 

potencial fitorremediadora submetida a doses de herbicidas e níveis de intensidade luminosa. O 

trabalho foi conduzido em casa de vegetação no delineamento em blocos ao acaso, esquema 

fatorial 1 x 2 x 3 x 2, sendo a espécie Schinus terebinthifolius submetida a dois herbicidas, três 

doses, dois níveis em quantidade de radiação e 4 repetições. Os tratamentos foram 2 herbicidas 

e a testemunha (dose 0), aplicação de 1 e 2 vezes a dose recomendada do herbicida atrazine (5L/ 

ha- ¹,) para o herbicida hexazinone foram 1 e 1 ½ da dose recomendada (0.75L/ ha- ¹), em 

ambientes de pleno sol e sombreado. Ademais foi mensurada a radiação solar incidente com uso 

de radiômetro. Realizou-se 5 aplicações de herbicidas, cada uma correspondente à 1/5 da dose 

de 15 em 15 dias com uso de pipeta graduada. As medições da fluorescência foram realizadas 

aos 7 dias após a 2ª aplicação, sendo realizadas no período noturno, com emissão de pulsos de 

luz saturante de 0,3 s, com a determinação da fluorescência inicial da clorofila (F0), a relação 

fluorescência variável e fluorescência máxima da clorofila (FV/FM) e a taxa de transporte de 

elétrons (ETR), utilizando o aparelho JUNIOR-PAM, colocado na região mediana da folha. 

Para os dados, foi realizada ANOVA, e as médias foram agrupadas segundo o Teste F e de 

Tukey, a 5% de de erro, utilizando-se o software R. Observou-se que as médias de radiação 

solar para o pleno sol foram de 1277; 1321 e 1222 umol/m²/s, sendo superiores ao ambiente 

sombreado com médias de 236,67; 241,73 e 221,73 umol/m²/s.Verificou-se que a espécie 

Schinus terebinthifolius teve a sua relação FV/FM, a F0 e ETR afetados com a aplicação dos 

herbicidas atrazine e hexazinone. Avaliando a FV/FM e F0 as plantas com aplicação do 

herbicida hexazinone foram afetadas em ambos ambientes, apresentando menores valores de 

FV/FM com o aumento da dose. O maior valor de F0 foi em plantas sombreadas submetidas ao 

herbicida hexazinone na dose 2. Já para a variável ETR com o mesmo herbicida à pleno sol 

obteve-se menor valor encontrado. A espécie foi mais sensível ao hexazinone, porém, pode ser 

considerada tolerante à ambos devido à sua resiliência durante o experimento, sendo potencial 

para uso em fitorremediação. 

 
Apoio: UFVJM, CAPES E PPGCF 
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SINT1128 - Fluorescência da clorofila em 5 espécies florestais 

cultivadas em solo contaminado com 2,4-D. 
 

PEDRO DE ANDRADE LEAO,CÁSSIA MICHELLE CABRAL,BRENDA THAÍS BARBALHO 

ALENCAR ,EVANDER ALVES FERREIRA,VITOR ANTUNES MARTINS DA COSTA ,VICTOR 

HUGO VIDAL RIBEIRO,JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: pdaleao@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O herbicida 2,4-D constitui um problema ambiental por apresentar potencial de 

lixiviação e contaminação de cursos d’agua. Diante do exposto, objetivou-se com esse trabalho 

verificar a tolerância de cinco espécies florestais utilizando-se variáveis fisiológicas por meio de 

medições da fluorescência da clorofila a. Foram utilizadas 5 espécies florestais (ingá, ipê,pau 

pombo, fedegoso e guanandi), o experimento foi montado no campo em delineamento em 

blocos casualizados, com 4 repetições. Realizou-se 3 aplicações de 2,4-D sendo cada aplicação 

referente a meia dose comercial, totalizando uma dose e meia do herbicida. As aplicações foram 

realizadas com intervalos de 7 dias e as medições da fluorescência da clorofila a foram 

realizadas após 30 minutos de adaptação ao escuro, sendo as avaliações realizadas no período 

noturno, com emissão de pulsos de luz saturante de 0,3 s, sob frequência de 0,6 KHz, 

permitindo a determinação da fluorescência inicial da clorofila a (F0 – elétrons quantum -1 ), 

fluorescência máxima (Fm - elétrons quantum -1 ), a razão entre a fluorescência variável e 

fluorescência máxima da clorofila a (Fv/Fm) e a taxa de transporte de elétrons (ETR – μmols 

elétrons m -2 s -1 ). As mensurações foram realizadas com o auxilio do aparelho JUNIOR-

PAM, colocado na região mediana da folha, no lado adaxial. Ao avaliar a fluorescência inicial 

verificou-se que todas as espécies apresentaram maiores valores referentes a esta variável na 

presença de 2,4-D, não foi observado diferença significativa entre as espécies. Maiores valores 

de F0 caracterizam estresse causado pela presença do herbicida.  Para a variável Fv/Fm 

verificou-se que todas as espécies na  presença do 2,4-D demonstraram menores valores, exceto 

para Fedegoso. No entanto, Ingá e Ipê mostraram menores valores na relação Fv/Fm, diferindo 

das demais espécies avaliadas. A relação Fv/Fm esta ligada a condição do aparato fotossintético 

em geral, sendo que a faixa ideal esta entre 0,75 a 0,85 o que equivale a um bom funcionamento 

do aparato fotossintético. Plantas submetidas ao 2,4-D, evidenciaram os menores valores para a 

variável ETR. não ocorrendo diferença nos valores entre as espécies. O parâmetro ETR esta 

relacionado a capacidade fotossintética da planta. Para todas as variáveis avaliadas o 2,4-D 

afetou negativamente as espécies estudadas. Sendo Pau-Pombo, Fedegoso e Guanandi, as 

espécies que apresentaram menor estresse na presença do herbicida. 

 
Apoio:  
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SINT1129 - Germinação inicial do banco de sementes de ambientes 

com diferentes intensidades de invasão biológica, Capelinha, MG. 
 

EDUARDA SOARES MENEZES,DANIELLE PIUZANA MUCIDA ,ISRAEL MARINHO 

PEREIRA,AMANDA CRISTINA DOS SANTOS ,FERNANDA SILVEIRA LIMA,LOMANTO 

ZOGAIB NEVES,MARILIA DUTRA MASSAD,TIAGO REIS DUTRA 

 
E-mail: eduarda_menezs@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A invasão biológica é um problema que pode afetar a biodiversidade, considerada a 

segunda maior ameaça aos ecossistemas. A espécie Pteridium esculentum subsp. arachnoideum, 

destaca-se pela sua alta capacidade em dominar ambientes e é considerada uma das principais 

causas de perca de diversidade no mundo, dominando as fases iniciais da sucessão, inibindo a 

sucessão secundária e impedindo a regeneração natural de espécies nativas. Diante disso, o 

objetivo do trabalho foi conhecer a germinação inicial do banco de sementes do solo de 

ambientes com diferentes intensidades de ocorrência de invasão biológica dentro da RPPN 

Fartura em Capelinha, MG. Foram selecionados três ambientes sob diferentes níveis de 

cobertura de P. esculentum: Baixa, média e alta intensidade, além do ecossistema de referência. 

Em seguida, por meio da amostragem em faixas foi coletado material para compor o banco de 

sementes das áreas analisadas, com dez repetições cada, sendo conduzido um experimento em 

delineamento inteiramente casualizado, em casa de vegetação. Foi realizada a contagem das 

plântulas germinadas após a instalação do experimento diariamente, tendo como critério o 

aparecimento das radículas e a propulsão da casca, sendo anotada e datada de acordo com o 

aparecimento. Foram calculados, para cada ambiente, o índice de velocidade de emergência 

(IVE), tempo médio da germinação (TMG) e a curva de germinação mensal. O IVE e TMG de 

cada ambiente foram comparados por meio de Análise de Variância, pelo teste F e, constatada a 

significância, as médias foram submetidas ao teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, 

por meio do software Sisvar 5.6. Através da curva de germinação, observou-se no ecossistema 

de referência uma germinação nula na primeira semana, diferente dos demais ambientes. 

Desponta-se na fase inicial, uma germinação média maior no ambiente com média intensidade 

de invasão, seguida pela baixa e alta intensidade, respectivamente. Para os índices IVE e TMG, 

todos os ambientes apresentaram diferença significativa entre si, sendo média, alta, baixa e 

ecossistema de referência a tendência das maiores médias observadas. Apesar das médias 

superiores para a média intensidade, o TMG evidencia um tempo médio de germinação maior 

na emergência das plântulas, demonstrando que a velocidade com que a espécie se estabelece 

em quantidade e tempo é um fator primordial a ser considerada no planejamento de técnicas de 

restauração a serem aplicadas na unidade de conservação. 

 
Apoio: CAPES DEMANDA SOCIAL 
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SINT1130 - Mapa de uso e ocupação do solo do Parque Estadual do 

Biribiri em Diamantina-MG 
 

POLYANA MARIA FERREIRA BARBOSA,GABRIELA PARANHOS BARBOSA,PAULO 

HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS,EDUARDA GABRIELA SANTOS CUNHA 

 
E-mail: polyflorestal@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O Parque Estadual do Biribiri (PEBI) localizado em Diamantina-MG possibilita a 

proteção de 16.998,66 hectares. O PEBI apresenta remanescentes da vegetação do bioma 

Cerrado, possui diversas nascentes, inúmeros atrativos turísticos, grande beleza cênica, além de 

importantes patrimônios histórico-culturais e arqueológicos. O objetivo do trabalho é a 

produção do mapa de uso e ocupação do solo das áreas do Parque Estadual do Biribiri em 

Diamantina-MG. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8, do sensor OLI, órbita/ponto 

218/073 por meio do catálogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE datada em 

01/06/2017. Foi realizado processamento digital de imagem e classificação de imagens com a 

finalidade de obtenção do mapa de uso do solo da área em estudo. Para o tratamento e 

classificação das imagens utilizou-se o software livre, Spring (Sistema de Processamento de 

Informações Georreferenciadas), desenvolvido pelo INPE. No ArcGis 10.1 as imagens foram 

tratadas, gerando uma composição multiespectral. Feita a composição, realizou-se o registro das 

imagens, utilizando-se a base de arquivo no formato shape do PEBI disponibilizada pelo 

Instituto Estadual de Florestas/IEF, órgão que gerencia a unidade. Foram elencadas as classes 

Vegetação Arbórea, Vegetação Arbustiva, Vegetação Campestre e Área não vegetada. A 

classificação da cobertura por água foi impossibilitada devido à presença de sombra na imagem, 

gerando erros de difícil correção em sua edição. As imagens foram classificadas com técnica de 

classificação supervisionada. Utilizou-se o classificador supervisionado máxima 

verossimilhança (MAXVER). Foi possível o mapeamento do uso e ocupação do solo do PEBI, 

apresentando predomínio de vegetação arbustiva e arbórea. Dentre as classes de cobertura, a 

vegetação arbustiva e campestre teve grande destaque, em um valor de 64,37% e 10,77% 

respectivamente, evidenciando a característica de cerrado com peculiaridades da Serra do 

Espinhaço. A área não vegetada demonstra relevância por apresentar relevante o valor de 8,51% 

da área do PEBI, o que indica que prováveis medidas de recuperação devem ser intensificadas 

nestas áreas pelo órgão responsável. Os dados de uso do solo poderão ser utilizados em futuros 

planejamentos de estudos ambientais nessa área. A partir dos resultados obtidos, concluiu-se 

que as técnicas utilizadas foram capazes de mapear bem os usos da unidade de conservação. 

 
Apoio: IEF, PUC MINAS, DEF/UFVJM 
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SINT1131 - MARCOS GEOGRÁFICOS EM NARRATIVAS DE 

NATURALISTAS DO SÉCULO XIX NA RESERVA DA BIOSFERA 

DA SERRA DO ESPINHAÇO, MG 
 

DIEGO APARECIDO VAZ,DANIELLE PIUZANA MUCIDA 

 
E-mail: diegovaz95@live.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A região central do estado de Minas Gerais, mais especificamente o Quadrilátero 

Ferrífero e a Serra do Espinhaço Meridional, possui singularidade em sua história de ocupação 

devido a riquezas minerais como ouro e diamante. Além disso, possui relevância do ponto de 

vista ecológico, o que levou a declaração, pela Unesco, em 2005, como Reserva da Biosfera da 

Serra do Espinhaço. Este trabalho objetivou uma análise detalhada de literaturas de viagem de 

dois naturalistas do século XIX que passaram pela região, visando à identificação de marcos 

geográficos significativos ao longo do século. A primeira análise refere-se à segunda viagem 

que Auguste de Saint-Hilaire realizou pelo Brasil, entre 1810 e 1820, época do Brasil colonial; e 

a segunda obra é de Richard Francis Burton que visitou a região entre 1865 e 1870, época do 

Brasil imperial. A passagem dos naturalistas apresenta cerca de 50 anos de diferença e na 

narrativa de Burton é possível identificar que o mesmo teve acesso a várias obras de outros 

naturalistas, inclusive de Saint-Hilaire. Este aborda a descrição paisagística para a Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço entre Ouro Preto e Mariana a Catas Altas, Conceição do Mato 

Dentro e Itapanhoacanga até o Serro – caminho dos diamantes, Estrada Real. Na parte final, 

pós-passagem pelos vales dos rios Doce e Jequitinhonha, retorna pela borda Noroeste da 

reserva, por Coração de Jesus e Curumataí, município de Buenópolis. A trajetória de Burton 

pela reserva da biosfera se dá por localidades minerárias do Quadrilátero Ferrífero passando por 

Catas Altas de Mato Dentro (Distrito de Catas Altas, município de Santa Bárbara), Mariana, 

Passagem de Mariana, Ouro Preto, Pico do Itacolomi, Mina de Morro Velho, Sabará, Santa 

Luzia, Jaguara (Fazenda da Jaguara, município de Matozinhos), cachoeira da Onça, fazenda do 

Bom Sucesso, Diamantina,  São Gonçalo do Rio das Pedras e a mina de São João (distrito de 

São João da Chapada). A leitura de ambos permite identificar os marcos geográficos 

importantes em caminhos da Estrada Real, tais como picos do Itacolomi, Itabirito, Itambé, Serra 

da Lapa, Caraça, dente outros assim como a realidade da exploração minerária aurífera e 

diamantífera da Reserva da Biosfera os quais compreendem grandes marcas de degradação 

ambiental deixadas na paisagem e que ainda podem ser observadas atualmente 

 
Apoio: PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO-UFVJM / FAPEMIG 
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SINT1132 - METODOLOGIA PARA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE ENCOSTAS DO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, MG 
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SOARES MENEZES,DANIELA TORRES MORANDI,SANDRA TITON CUSTODIO 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O novo código florestal brasileiro foi aprovado em 2012 (Lei Federal n°12.651) e 

manteve a finalidade de proteger sítios declivosos sujeitos a desbarrancamentos e deslizamentos 

de solo ou rochas. Além disso visam a proteção da biodiversidade, nascentes, estabilidade 

geológica e garantia do fluxo gênico da fauna e flora por meio do denominado Áreas de 

Preservação Permanentes (APP) de encostas ou parte destas, com declividade superior a 45°. O 

mapeamento de APP é uma importante ferramenta para gestão ambiental municipal, 

planejamento territorial e precisão de áreas a serem fiscalizadas para o correto cumprimento da 

legislação ambiental. A lacuna atual apresenta-se na inexistência de uma demarcação 

cartográfica oficial das áreas de APP dos municípios, sendo um dos fatores que facilitam o 

descumprimento da legislação. Neste sentido, objetivou-se com realização deste estudo, 

delimitar as APP de declividade referente ao município de Diamantina, Minas Gerais, Brasil.  O 

mapeamento foi realizado com auxílio do software ArcGis™ 10.3.1, a partir de imagens raster 

da base MDE (Modelo Digital de Elevação). As etapas procedimentais foram divididas em: (1º) 

Mosaico do MDE (Mosaic); (2º) Extração da área de estudo (Extract by Mask); (3º) Correção e 

preenchimento dos erros e depressões espúrias do relevo (fill sinks); e (4º) Geração do Modelo 

Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente - MDEH (Symbology). Após a geração do 

MDEHC, aplicou-se o método para geração das APPs, consistindo das etapas: (1ª) Geração do 

raster de declividade (Slope); (2ª) Segregação da declividade em 2 classes (Classify), abaixo e 

acima que 45°; (3°) Reclassificação para novo raster; (4º) Conversão do Raster para polígono; 

(5°) Eliminação das feições com declividade <45° (Edit - Delete); e (6°) Carta final APP > 45° e 

cálculo das áreas. A área total do município é de 3.869.83 km², e quantificou-se 44,58 km² de 

APP de encostas, distribuídas principalmente nas regiões central e sul do município. Desse 

modo, esta delimitação pode servir de ferramenta estratégica para ações de ordenamento 

territorial e ambiental do município de Diamantina. Tais áreas requerem muita atenção do ponto 

de vista da política e legislação ambiental, de modo a perceber-se seu real grau de proteção 

atual, uma vez que a inclinação do terreno pode favorecer, principalmente na ausência da 

cobertura vegetal, o surgimento de erosões, deslizamentos e demais tipos de degradação 

ambiental. 

 
Apoio: CAPES DEMANDA SOCIAL ; UFVJM. 
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SINT1133 - MÉTODOS AVANÇADOS PARA O TRATAMENTO DE 

ÁGUAS CONTAMINADAS COM AGROTÓXICOS 
 

TATIANE SIQUEIRA 

 
E-mail: tatysiqueira59@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: Nos últimos anos, os problemas relacionados à escassez da água têm se tornado cada 

vez mais preocupantes e um dos maiores desafios encontrados é a contaminação de águas, 

muitas vezes proveniente do seu mau uso. Entre os diversos tipos de contaminantes, os 

contaminantes emergentes (ex: fármacos, agrotóxicos, etc) têm se tornado um dos principais 

focos de estudos devido à falta de monitoramento durante o seu uso e aos malefícios que podem 

causar tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos, mesmo que em concentrações baixas. 

Outro problema preocupante relaciona-se ao fato de que os métodos convencionais de 

tratamento de águas não são eficientes para a purificação de efluentes contaminados com estes 

compostos. Para este fim, os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) surgem como 

alternativa para o tratamento de águas contaminadas com poluentes emergentes. Os POA’s 

baseiam-se na geração de radicais, geralmente o radical hidroxila (.OH), que é uma espécie 

oxidante e altamente reativa responsável pela oxidação e degradação da molécula do 

contaminante. Dentre os POA’s mais utilizados podemos destacar os métodos envolvendo 

H2O2, reações de Fenton (onde se utiliza o catalisador Fe3+) e foto-Fenton (processo de 

fotorredução do Fe3+), fotocatálise heterogênea com semicondutores e sistemas contendo 

ozônio. Embora cada um destes métodos apresente suas vantagens e peculiaridades, destacam-

se os sistemas contendo ozônio como mais eficiente principalmente por apresentar maior 

rapidez na eliminação de contaminantes. Neste sentido, este trabalho aborda os principais 

problemas relacionados à escassez de água, exemplificando alguns dos motivos pelos quais isto 

vem ocorrendo. Foram discutidas as principais características estruturais de alguns agrotóxicos, 

normalmente utilizados na agricultura, e os seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde 

humana. Foram abordados também os principais POA’s utilizados no tratamento de águas 

contaminadas com contaminantes emergentes. Mesmo que apresentem bons resultados, alguns 

destes métodos avançados ainda precisam ser mais aprofundados para viabilizar o uso destes em 

larga escala. Além disso, é de extrema importância conscientizar a sociedade e os agentes 

públicos sobre o uso correto dos agrotóxicos, a contaminação da água com estes poluentes, os 

possíveis métodos de tratamento e os riscos que o uso exagerado dos mesmos pode provocar. 

 
Apoio:  
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SINT1134 - O CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA COMO 

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / 
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TEÓFILO OTONI–MG 
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E-mail: diegosouzaifmg@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O Objetivo da pesquisa foi calcular a Pegada Ecológica em dois bairros de classes 

socioeconômicas distintas na cidade de Teófilo Otoni/MG através do software online 

disponibilizado pela WWF (World Wide Fund) em sua página, após coleta de dados entre os 

moradores pode se estimar quantos planetas seriam necessário para sustentar o estilo de vida se 

todos os seres humanos tivessem o mesmo padrão de vida desses moradores. A metodologia 

utilizada a principio foi uma entrevista com os moradores que responderam uma série de 

questões direcionados ao estilo de vida que levam, esse questionário foi formulado pela WWF 

responsável pelo desenvolvimento do software chamado de calculadora de pegada ecológica 

(PE) que calcula o quanto do planeta cada pessoa consume e quantos seriam necessário para 

sustentar seu estilo de vida. Após coletar os dados, usando a calculadora de PE e utilizando de 

métodos estatísticos conseguimos obter em média com quanto cada bairro tem cooperado com a 

degradação do ecossistema local.  Realizada toda a metodologia os resultados alcançados estão 

de acordo com esperado onde a Pegada Ecológica do bairro Marajoara considerado classe alta 

chegou a 2,1 planetas necessário para sustentar o padrão de vida dos moradores, no outro bairro, 

Jardim São Paulo região considerada de classe baixa 1,51 planetas necessário para sustentar o 

padrão de vida dos moradores, as médias global e brasileira estão em 2,84 e 2,93 

respectivamente. Equiparando os dados obtidos a partir do bairro Marajoara não temos grande 

diferença em comparação à média global, infelizmente negativamente,apenas 0,83 planetas a 

menos que a média brasileira e chegando próximo de alcançar a média global ficando atrás por 

somente 0,74 planetas.  Num apanhado, os impactos apontados pela calculadora de pegada 

ecológica WWF nos dá uma dimensão do quanto a atividade humana tem sido responsável para 

o presente estado que se encontra o nosso planeta. Criando uma análise de comparação entre os 

bairros Marajoara e Jardim São Paulo fica mais compreensível associar os impactos ambientais 

com o desenvolvimento da base material do progresso humano (IDH), acarretando no aumento 

do déficit ambiental. Quanto maior for o IDH, menor será o suporte ecológico. Certamente, para 

conter essas ações que nos leva a um desfalecimento dos recursos disponibilizados na natureza 

essenciais para que haja vida do planeta, faz se necessário abdicar dos padrões de consumo e 

gastos médio desses moradores. 

 
Apoio:  
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SINT1135 - PÓS-ESTRATIFICAÇÃO EM INVENTÁRIOS 

FLORESTAIS NA AMAZÔNIA 
 
DIEGO DOS SANTOS VIEIRA,MARCIO LELES ROMARCO DE OLIVEIRA,JOÃO RICARDO 

VASCONCELLOS GAMA,LIA DE OLIVEIRA MELO,DÁRLISON FERNANDES CARVALHO 

DE ANDRADE,BRUNO OLIVEIRA LAFETÁ,TAMIRES MOUSSLECH ANDRADE 

PENIDO,BRENDA LETÍCIA RODRIGUES 

 
E-mail: diegovieir4@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O objetivo desse estudo foi avaliar o uso da pós-estratificação em inventários 

amostrais na Amazônia. Foram instaladas, sistematicamente, 204 parcelas de 30 x 250 m, nas 

quais inventariaram-se as seguintes classes de tamanho (CT): CT 1: árvores com 10 cm ≤ dap < 

25 cm em subparcelas de 30 x 50 m; CT 2: árvores com 25 cm ≤ dap < 50 cm em subparcelas 

de 30 x 100 m; CT 3: árvores com dap ≥ 50 cm na parcela de 30 x 250 m. O intervalo entre as 

linhas e as parcelas dentro das linhas foi de 500 e 4.000 m, respectivamente. Os custos foram 

quantificados considerando os materiais de consumo, equipamentos, mão de obra e locação de 

veículos. Os processos de amostragem avaliados foram o casual simples (ACS), sistemático 

(AS) e estratificado (AE), considerando-se todas as árvores com dap ≥ 10 cm e dois grupos: 100 

e 50% das parcelas. O procedimento de redução de 100 para 50% manteve a sistematização na 

distribuição das parcelas. O processo AE foi realizado de duas formas, a saber: estratificação 

por área (A1 e A2) (AE-1) e a pós-estratificação por técnicas multivariadas (análise de cluster e 

discriminante) (AE-2), considerando-se o volume e área basal para o agrupamento das parcelas. 

Os resultados foram avaliados e comparados pelo erro de amostragem (E%). Os resultados da 

estratificação por técnicas multivariadas com 100 e 50% das parcelas demonstraram a existência 

de três estratos e que, respectivamente, 98,1 e 100% das parcelas foram corretamente 

classificadas nos estratos. O volume e o E% estimado pelos processos ACS, AS, AE-1 e AE-2 

considerando-se 100% das parcelas foram 143,3 (E% = 5,0), 143,3 (E% = 4,2), 134,2 (E% = 

4,4) e 143,3 (E% = 1,98) m3.ha-1, respectivamente, enquanto que usando apenas 50% das 

parcelas obteve-se 139,4 (E% = 7,2), 139,4 (E% = 6,7), 139,7 (E% = 6,4) e 143,3 (E% = 2,9) 

m3.ha-1, respectivamente. Os custos somaram R$ 96.796,04, o que equivale por parcela a R$ 

474,5. Dessa forma, constatou-se que a pós-estratificação aumentou a precisão das estimativas 

do volume por hectare com 100 e 50% das parcelas e que, mesmo com a redução de 50% das 

parcelas o E% manteve-se abaixo do limite de 10% estabelecido pelos órgãos ambientais. Além 

disso, com apenas 50% das parcelas o E% do AE-2 foi inferior ao E% do AE-1 com 100% das 

parcelas, que foi o considerado pelos órgãos ambientais durante a avaliação do inventário. Em 

termos de custos, isso representaria uma economia de R$ 48.398.02, para obter-se um E% 

menor que a do processo AE-1 com 100% das parcelas. 

 
Apoio: COOMFLONA, ICMBIO, UFOPA 
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SINT1136 - Produção de frutos em um teste de procedências e 

progênies de pequi (Caryocar brasiliense Camb.) 
 

CAMILA MOTA MENDES,PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS,SAMUEL 

CUNHA OLIVEIRA GIORDANI,GABRIELA PARANHOS BARBOSA,JOSÉ SEBASTIÃO 

CUNHA FERNANDES 

 
E-mail: camilinha_mendes@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi estimar os efeitos de populações e progênies para a 

produção de frutos de pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) em um teste de procedências e 

progênies. O experimento foi instalado em 2005 no município de Carbonita-MG, numa 

propriedade do grupo SADA Bio-Energia Ltda, com 31 progênies, cinco oriundas da Fazenda 

Experimental do Moura (Curvelo, MG) e 26 do Parque Estadual do Rio Preto (São Gonçalo do 

Rio Preto, MG), num Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com seis repetições, cinco 

indivíduos por parcela e uma muda por cova. Foi realizada a contagem do número total de 

frutos por planta no início de janeiro de 2016, 2017 e 2018 em todo o experimento. As 

avaliações foram realizadas de quinze a trinta dias antes da maturação dos frutos, pois nestas 

condições os frutos estavam plenamente desenvolvidos e ainda nas plantas. Utilizou-se da 

análise de variância conjunta, envolvendo os três anos. Em função da baixa taxa de germinação 

de algumas matrizes, o experimento ficou desbalanceado, motivo pelo qual optou-se por utilizar 

o delineamento inteiramente casualizado para a realização das análises, considerando-se a planta 

como repetição. O efeito procedências não foi significativo para a característica. Para os demais 

efeitos todos foram significativos (p < 0,05), exceto o das progênies de Curvelo. A análise 

conjunta de variância, nos três anos consecutivos, mostrou diferenças altamente significativas (p 

< 0,05). Pode-se afirmar que os efeitos dos anos influenciaram sobre as diferentes procedências 

e progênies. A diferença entre plantas dentro de progênies não pôde ser testada estatisticamente 

por ser o menor nível hierárquico de variação. Entretanto, o alto coeficiente de variação médio 

observado (379,10%), mostra a grande magnitude da variação entre plantas, o que é esperado 

para espécies alógamas. A produção de frutos por progênie variou de 0 a 226, 0 a 53 e 0 a 153 

nos anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, com um total de 1328, 371 e 1307 frutos nos 

anos avaliados. A produção de frutos do pequizeiro, no teste de procedências e progênies, em 

média é baixa e irregular entre safras, progênies e plantas. Há elevada variabilidade fenotípica 

nas progênies de pequizeiro estudadas para o caráter produção de frutos, indicando que é 

possível o ganho genético por meio da seleção. 

 
Apoio: SADA BIO-ENERGIA LTDA E CAPES 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
5
4

  

 

 

 

 

 

 

SINT1137 - Propagação de graminóide nativo, visando seu uso na 

recuperação de áreas degradadas. 
 

ALINE CRISTINA CARVALHO,TALITA DE ASSIS AMARAL,RAQUEL DO ROSÀRIO 

GOMES,PAULA ALVES OLIVEIRA,ISRAEL MARINHO PEREIRA 

 
E-mail: ninecarvalho87@yahoo.com.br 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A mineração é responsável pelo fornecimento de matéria-prima necessária para a 

obtenção de bens de extrema relevância para a sociedade, no entanto a mesma gera inúmeros 

impactos negativos ao meio ambiente. Nesse contexto, as espécies herbáceas nativas, 

especialmente graminóides, apresentam grande potencial para uso na recuperação de áreas 

degradadas, em especial na fase inicial, uma vez que tais espécies possuem importante papel na 

estruturação do solo, auxiliando na proteção do mesmo contra a erosão, além de influenciar de 

forma positiva no controle do microclima local. Diante do exposto o presente experimento visou 

o conhecimento sobre o comportamento do graminóide nativo Apochloa molinioides frente ao 

resgate e propagação com posterior estabelecimento em diferentes substratos e diferentes 

reduções foliares. O experimento foi realizado no Centro Integrado de Propagação de Espécies 

Florestais (CIPEF) do departamento de Engenharia Florestal (DEF) da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus JK. O experimento foi conduzido em 

casa de vegetação, em delineamento de parcelas subdivididas com quatro repetições contendo 3 

plantas (réplicas) por repetição e submetidas a irrigações diárias de dez minutos cada, no 

sistema de micro-aspersão, com vazão de 200 L por hora. Após o resgate da espécie Apochloa 

molinioides em área liberada para supressão vegetal a mesma foi transportada até o CIPEF, 

onde foram submetidas a corte de 50% e 75% e transferidas para vasos plásticos com 

capacidade de 1 litro, preenchidos com um dos seis substratos: Solo (S1), Solo+ adubo (S2), 

Trimix (S3), Areia+ vermiculita (S4), Fibra de coco (S5) e Casca de arroz (S6), com exceção do 

S1 todos os substratos foram enriquecidos com 6g.L¹ de (NPK 6-30-6) + 1g.L¹ de calcário 

dolomítico. Quinzenalmente, após a instalação foram mensuradas a altura e número de 

perfilhos. Ao final do experimento foi obtida a sobrevivência de 85%. Não houve diferença 

significativa entre os diferentes substratos, sendo estes estatisticamente iguais, no entanto a 

altura e número de perfilhos foram superiores quando a espécie foi submetida ao corte de 50%. 

A espécie Apochloa molinioides responde bem ao resgate, sendo indiferente ao tipo de 

substrato. 

 
Apoio: ANGLO AMERICAN, CNPQ, GSM GROUP. 
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SINT1138 - Semeadura direta de espécies arbóreas e adubos verdes na 

restauração de pilha de rejeito de quartzito 
 

TALITA DE ASSIS AMARAL,ALINE CRISTINA CARVALHO,RAQUEL DO ROSÀRIO 

GOMES,ISRAEL MARINHO PEREIRA 

 
E-mail: talitaassis08@hotmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A mineração é de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico do 

país, porém causa danos ambientais severos, como: redução dos processos de regeneração 

natural e da fertilidade do solo. Nesse contexto a semeadura direta em ambientes degradados, 

aliada a espécies de cobertura que possam auxiliar no controle de espécies invasoras tem 

ganhando destaque. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das espécies 

herbáceas sobre as arbóreas e vice-versa, quanto ao número de indivíduos absolutos obtidos, por 

meio da técnica de semeadura direta em área de campo rupestre degradado por mineração de 

quartzito. Desta forma, para condução do experimento foram selecionadas espécies herbáceas e 

arbóreas de diversos grupos sucessionais, dando origem a composição dos tratamentos por meio 

de mix de sementes. Estas foram dispostas em campo em parcelas de 1 m2 em delineamento 

inteiramente casualizado, com 12 tratamentos e 6 repetições. Os resultados demonstram que os 

tratamentos: 2 (Helianthus annuus, Cajanus cajan, Mucuna pruriens e Stylosanthes spp.), 10 

(Cajanus cajan), 11 (Mucuna pruriens) e 12 (Stylosanthes spp) não diferem entre si. Porém estes 

diferem dos seguintes tratamentos: 3 (espécies arbóreas), 4 (espécies arbóreas + Helianthus 

annuus) 5 (espécies arbóreas + Mucuna pruriens), 6 (espécies arbóreas + Stylosanthes spp), 7 

(espécies arbóreas + Cajanus cajan) e 8 (espécies arbóreas + as herbáceas), que apresentaram 

melhores médias, sendo portanto os mais adequados para essa finalidade. Contudo, os 

tratamentos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 não diferem entre si. O tratamento 8 composto pelas espécies: 

Dalbergia miscolobium, Eremanthus erythropappus, kielmeyera lathrophyton, Copaifera 

langsdorffii, Plathymenia reticulata, Lafoensia densiflora, Stryphnodendron polyphyllum, 

Enterolobium gummiferum, Stryphnodendron adstrigens, Helianthus annuus, Cajanus cajan, 

Mucuna pruriens e Stylosanthes spp., apresentou a melhor média, maior densidade e riqueza, 

sendo portanto o recomendado para uso na restauração de ambientes congêneres. Assim, é 

possível concluir que o consórcio de espécies herbáceas com arbóreas influenciou o número de 

indivíduos obtidos nos tratamentos onde houve essa associação e que os tratamentos contendo 

apenas adubos verdes não foram satisfatórios, já que apresentaram baixo número de indivíduos 

quando comparados aos demais tratamentos.  

 

 
Apoio:  
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SINT1139 - Sobrevivência de espécies pioneiras em fragmento de mata 

atlântica sob competição de plantas invasoras 
 

IGNA SOUSA,VITOR ANTUNES MARTINS DA COSTA ,FILLIPE VIEIRA DE 

ARAÚJO,WANDER GLADSON AMARAL,DAUVANE MACINELE GOMES DOS 

SANTOS,TULIO KENEDY RODRIGUES PEREIRA,NAIANE MARIA CORREA DOS 

SANTOS,JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

 
E-mail: sousaigna@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A ocorrência de incêndios florestais favorece o surgimento de plantas daninhas, o que 

reduz ou até mesmo impede a recuperação do fragmento. Assim, em uma área de Mata 

Atlântica com histórico de incêndio e posterior invasão de samambaia (Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn) e capim meloso (Melinis minutiflora P.Beauv.), avaliou-se a sobrevivência de espécies 

pioneiras em diferentes tratamentos.O experimento foi feito em DBC com três blocos, 

arranjados em esquema fatorial 2 x 3, combinando formas de remoção das espécies invasoras 

(gradagem e roçada) e densidade de plantio (2000, 2500 e 4000 plantas ha-1), com três 

repetições dos tratamentos.A parcela útil foi de 100 m2. Foram plantadas cinco espécies: 

Tapirira guianenses Aubl, Platycyamus regnelli Benth, Inga sessilis (Vell.) Mart., Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) Morong. e Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. Foram mensurados 

a sobrevivência do plantio com 20 e 26 meses de idade e a proporção de ocupação pelo método 

de Braun-Blanquet (1979). Aos dados, foram aplicados ANOVA e, quando possível, o teste 

Tukey. Na interação entre as formas de remoção, aos 20 meses de idade, a gradagem 

proporcionou as maiores médias, destacando a densidade 2500 plantas ha-1 (82,66% de 

sobrevivência). Aos 26 meses, a gradagem proporcionou maior sobrevivência das mudas nas 

densidade de 2500 e 4000 plantas ha-1, e na densidade de 2000 plantas ha-1, a roçada 

proporcionou maior sobrevivência, de 61,86% em relação à gradagem, de 56,76%.  Aos 26 

meses de idade das mudas, a samambaia ocupou quase 50% das parcelas em ambos os 

tratamentos. Já o capim meloso tem o dobro de ocupação quando se utiliza a gradagem em 

relação à roçada, chegando naquele a 40% de ocupação. O espaço não ocupado pelas espécies 

exóticas é maior na utilização da roçada, com cerca de 30%, quase 4 vezes maior nos 

tratamentos com gradagem. Nesse contexto, infere-se que a utilização da gradagem reduziu a 

compactação do solo, aumentando a macroporosidade e a aeração, diminuindo a resistência do 

solo à penetração de raízes das espécies plantadas.  As espécies pioneiras, por serem geralmente 

competidores mais fortes por nutrientes, podem ser consideradas rivais equivalentes das 

espécies invasoras, desde que seja feito com frequência desta, para que quando as mudas 

pioneiras apresentarem vigor fisiológico, possam competir por se só com as espécies invasoras. 

Assim, os tratamentos utilizados são viáveis à recuperação da área, desde que se aplique com 

frequência. 

 
Apoio: UFVJM;FAPEMIG;NÚCLEO DE ESTUDO EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS(NERAD). 
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SINT1140 - Sobrevivência de um plantio de espécies de diferentes 

grupos sucessionais em um fragmento de Mata Atlântica com o 

histórico de incêndio 
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Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: A fragmentação da Mata Atlântica resulta em mudanças no meio favorecendo o 

desenvolvimento de espécies invasoras. Assim, em uma área de Mata Atlântica com histórico de 

incêndio e posterior invasão de samambaia (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) e capim meloso 

(Melinis minutiflora P.Beauv.), avaliou-se a sobrevivência de um plantio com espécies de 

diferentes grupos sucessionais: Platycya musregnelli Benth, Copaifera langsdorffii Desf, 

Dalbergia nigra (Vell.) Fr. All. Ex Benth, Enterolobium contortisiliquum (Vel l.) Morong., 

Hymenaea courbaril L., Inga sessilis (Vell.) Mart., Melanoxylon brauna Schott VU,Joanesia 

princeps Vell., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. e Eugenia uniflora L. O experimento 

foi feito em DBC com três blocos, arranjados em esquema fatorial 2 x 3, combinando formas de 

remoção das espécies invasoras (gradagem e roçada) e densidade de plantio (2000, 2500 e 4000 

plantas ha-1), com três repetições dos tratamentos. A parcela útil por tratamento foi de 100 m2. 

Aos dados, foram aplicados ANOVA e, quando possível, o teste Tukey. O método de Braun-

Blanquet (1979) foi utilizado para avaliar a cobertura das espécies invasoras. Aos 20 meses, a 

maior sobrevivência (85%) foi na densidade de 3000 plantas.ha-1 utilizando a gradagem. Não 

houve diferença quanto à utilização de gradagem ou roçada para a densidade de 2000 e 4000 

plantas ha-1. Na densidade de 3000 plantas ha-1 observou-se diferença, sendo a maior quando 

se utilizou a gradagem (85,17%). Aos 26 meses, a utilização de gradagem, na densidade de 

2000 plantas.ha-1 proporcionou sobrevivência de 80,21%. Não houve diferença significativa 

quanto à forma de remoção para a densidade de 3000 plantas.ha-1. Houve diferença entre as 

densidades de 2000 e 4000 plantas ha-1, onde a maior média foi na utilização da gradagem. Nas 

parcelas onde se utilizou a gradagem, a cobertura de samambaia foi de quase 50%. Quando foi 

roçada, a cobertura de capim meloso foi maior que a de samambaia, sendo superior a 40%. O 

espaço sem presença de invasoras foi de cerca de 18% independente do tratamento. Os grupos 

sucessionais distintos entre as espécies florestais pode ter influenciado na sobrevivência das 

mudas, já que, apesar da forte pressão exercida pelas espécies invasoras e pelas condições 

edafoclimáticas, as plantas estão sobrevivendo. A utilização de grupos sucessionais distintos 

pode favorecer o sucesso do projeto de recuperação, no entanto, quando associado a controles 

que sejam aplicados frequentemente. 

 
Apoio: CEMIG, FAPEMIG, FUNDAEPE, DEF, UFVJM 
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SINT1141 - Tratamentos para superação da dormência em sementes 

de ERITRINA VERDE AMARELA (Erythrina variegata) 
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E-mail: mirandasoane@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: O objetivo do seguinte trabalho foi analisar qual método de quebra de dormência é 

mais eficaz em sementes de Eritrina Verde Amarela (Erythrina variegata), bem como,  elaborar 

práticas e técnicas que auxiliem e melhorem a germinação uniforme destas espécies florestais. O 

experimento foi conduzido em um viveiro temporário, alternativo e rústico, adaptado para as 

atividades de aulas práticas de Silvicultura, nas dependências do Instituto de Ciências Agrárias 

– ICA em Unaí-MG, campus da UFVJM. A filosofia da atividade, é colocar em prática aquilo 

que é visto nas aulas teóricas, bem como doar futuramente as mudas para a arborização da 

cidade de Unaí – MG. Os experimentos para a produção das mudas foram constituídos por: 

desenvolvimento da espécie em solo argiloso composto com matéria orgânica sem quebra de 

dormência e escarificação mecânica das sementes. Utilizaram-se 40 sementes de Eritrina Verde 

Amarela, que foram distribuídas duas  por sacos plásticos, finalizando um total de 20 sacos 

plásticos (18 x 30 cm) para a produção das mudas. As mudas receberam a irrigação manual duas 

vezes ao dia. Em uma outra abordagem, utilizou-se um solo menos argiloso e menos estruturado 

para melhorar a saída da plântula durante o seu processo inicial de desenvolvimento. Nesta 

abordagem, foi realizado o processo de escarificação mecânica, com auxílio de uma lixa, para 

quebra da dormência, visando um maior número de mudas. Noventa dias após a semeadura foi 

avaliada a porcentagem de germinação em cada um dos tratamentos utilizados. Como 

resultados, a metodologia de escarificação foi fundamental nestas plantas.  Após três meses de 

produção, os resultados obtidos foram que somente quatro sementes germinaram sem a 

escarificação, e depois que foi feita a implementação do solo menos argiloso nos sacos das 

mudas e realizado a escarificação mecânica, percebeu-se que o índice de germinação aumentou 

para 95%, mostrando que o processo de escarificação de sementes foi essencial para acelerar o 

processo de germinação da Erythrina variegata. 

 
Apoio: UFVJM, PROEXC, ICA/CAMPUS UNAÍ 



  

VI Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM – VI SINTEGRA 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

24 a 26 de maio de 2018 – Diamantina/MG 

1
1
5
9

  

 

 

 

 

 

 

SINT1142 - Uso do herbicida Haloxifop como método de controle 

populacional na restauração de área invadida por Urochloa 

decumbens (Stapf) R.D.Webster 
 

NATIELLE APARECIDA CAMPOS DE JESUS,WANDER GLADSON AMARAL,FILLIPE 

VIEIRA DE ARAÚJO,VITOR ANTUNES MARTINS DA COSTA ,TULIO KENEDY 

RODRIGUES PEREIRA,YOWDIRLLAN RIBEIRO SINCURÁ,NAIANE MARIA CORREA DOS 

SANTOS,ISRAEL MARINHO PEREIRA 

 
E-mail: natielle.engflo@gmail.com 

 
Área: RECURSOS NATURAIS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Resumo: As invasões de espécies exóticas representam ameaça crescente para biodiversidade, 

serviços ecossistêmicos, economias regionais e saúde pública. A braquiária forma uma densa 

camada de biomassa, reduz a luminosidade na superfície do solo, impedindo os processos de 

germinação e recrutamento de espécies nativas presentes no banco de sementes, pois esta, 

possue metabolismo C4, tem alta eficiência fotossintética e na utilização dos nutrientes. As 

práticas mais utilizadas no processo de recuperação de áreas invadidas são indução da 

regeneração natural, plantio de mudas e a semeadura direta, aliado a práticas de controle 

químico. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de diferentes 

doses do herbicida Haloxifop no controle de braquiária em áreas de pastagens abandonadas em 

processo de restauração.  O trabalho foi realizado em uma área invadida por braquiária na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural da Fazenda Fartura (RPPN Fartura) no município de 

Aricanduva, MG. Para avaliação do controle de braquiária, foram alocadas quatro parcelas de 5 

x 5 m (25 m²), em quatro blocos. Os tratamentos constituíram-se na aplicação de quatro doses: 

0, 30, 60 e 90 g ha-1 de Haloxifop. A avaliação da eficiência dos tratamentos sobre a cobertura 

de braquiária foi feita aos 30, 60, 90 e 120 dias após a aplicação utilizando-se o método de 

Braun-Blanquet. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, com nível de significância de 95%. O tratamento 90g ha-1 

promoveu o maior controle populacional de braquiária nas unidades amostrais. Portanto, 

recomenda-se utilizar a dose 90 g ha-1, visando redução da cobertura do solo por braquiária, 

diminuindo a competição por recursos e aliado a outras técnicas de restauração, promover a 

diversidade de espécies na área invadida por braquiária.   
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Resumo: A região de Diamantina caracteriza-se por riquezas minerais, em especial do 

diamante, que motivou sua ocupação desde o período colonial, especialmente em áreas de 

domínios fluviais, seja leitos de cursos d’água, planícies de inundação e terraços fluviais. Tais 

áreas constituem atualmente parte do que a legislação vigente denomina por APP – áreas de 

proteção permanente. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi mapear e quantificar o uso e 

ocupação do terreno em APP de um trecho do rio Jequitinhonha ocupado por garimpo de 

diamante. Para isso, foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento, como o Sensoriamento 

Remoto e o Sistema de Informação Geográfica (SIG), com auxílio do software ArcGis™ 10.3.1. 

Foi selecionada uma Janela Amostral na qual se insere a atividade mineradora e realizada uma 

classificação da cobertura do terreno. No trecho selecionado o rio apresenta uma largura média 

de 50 m e realizou-se o buffer de 100 m a partir do corpo hídrico, demarcando a área de APP. A 

classificação permitiu a compartimentação da área nas classes Vegetação Natural, Solo Exposto 

e Lâmina d’água. A área total da Janela Amostral foi de 18,73 km², e observou-se que a classe 

predominante de uso e cobertura do solo foi Vegetação Natural, com 16,2 km² (86%), seguido 

de Solo Exposto, com 2 km² (11%).  A Lâmina d’água representa 3% da área total, com 0,43 

km². Em relação ao mapeamento da APP, correspondente a uma área de 1,85 km², verificou-se 

que 0,56 km² (31%) estão cobertos por vegetação natural e 0,86 km² (47%) não apresentam 

vegetação nativa ciliar, sendo solo exposto proveniente da atividade mineradora. Os resultados 

mostram que a atividade de extração mineral é responsável por impactos ambientais negativos, 

como a alteração do curso dos rios e o seu assoreamento. 
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Resumo: Brasil é um país produtor de petróleo, mas um de seus derivados, o diesel, é obtido 

em um volume que não atende a necessidade, requerendo importação. Este combustível é 

empregado prioritariamente no setor de transporte.  Estima-se que o transporte de cargas, o qual 

utiliza principalmente óleo diesel como combustível, corresponda a 42% de toda a atividade 

deste setor. Desta forma, o consumo desta energia está ligado diretamente ao desenvolvimento 

econômico brasileiro. Com o intuito de encontrar um perfil da utilização do diesel no Brasil foi 

realizado um estudo no Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP) da ANP, no qual 

foram obtidas informações sobre consumo, importação e produção de diesel, além de busca de 

dados no portal de investimentos em ações da bolsa de valores do brasil, com cotações da 

bovespa e bm&f. Foi possível relacionar as variações do consumo de diesel com as do PIB. Do 

ano de 2000 a 2014, houve um período de pleno desenvolvimento no país, contando com taxas 

de crescimento do PIB em todos os anos, excluindo 2009, o qual foi marcado pelos efeitos da 

crise global deflagrada em 2008. Neste intervalo foi nítido o crescimento também do consumo 

de diesel, esta relação é válida uma vez que o transporte de cargas sustenta o desenvolvimento 

nacional e por conseguinte a riqueza produzida. O ano de 2014 foi o ápice de um longo período 

de progresso econômico, aliado a este fato, tem-se os maiores valores de utilização de diesel na 

história, cerca de 61 bilhões de litros, do quais 81% foram advindos da produção nacional e 

19% de importações.Teve início em 2015 a maior crise já enfrentada pelo Brasil. Neste período 

o PIB atingiu o valor negativo de -3,8%, tendo valores próximos em 2016 com -3,6%. Este é um 

dos piores resultado da história, superando apenas os de 1990 e 1981, com PIB iguais a -4,3%. 

Por causa da retração da economia a utilização de diesel teve grande queda, o que é reflexo da 

diminuição de atividades da indústria e de serviços. Em 2017 foi registrado pelo IBGE o PIB de 

+0,30, mostrando uma possível mudança da situação de crise, no entanto, a comparação com os 

dados do consumo de petróleo não é possível, uma vez que a ANP não disponibilizou esta 

informação até a data de produção deste resumo. Concluiu-se a partir deste estudo que o 

consumo de diesel está diretamente ligado ao progresso do país, podendo ser utilizado como 

indicador econômico. 
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